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نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران

دوره4- شماره 1-  پیایند 6- بهار و تابستان 1400 

 Zataria(تعیین شرایط بهینه سنتز نانو ذرات نقره توسط گیاهان آویشن شیرازی
)Quercus brantii(و بلوط ایرانی )Matricaria chamomilla(بابونه آلمانی ،)multiflora

Evaluation of optimal conditions (concentration, pH and temperature) 
for the synthesis of silver nanoparticles produced by Zataria  
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 Zataria( برسنتز نانوذرات نقره تولید شده توسط گیاهان آویشن شیرازی pH این مطالعه با هدف بررسی تاثیردما، غلظت و

multiflora(، بابونه آلمانی)Matricaria chamomilla( وبلوط ایرانی)Quercus brantii( انجام شد. نانو ذرات نقره 

به روش سنتز سبز توسط عصاره گیاهان آویشن شیرازی،  بابونه آلمانی و بلوط که به عنوان عامل احیا کننده عمل می کنند 

سنتز شد. واکنش عصاره با نیترات نقره و تغییر رنگ محلول حاصل داللت بر تشکیل نانو ذرات نقره در غلظت، pH و دمای 

بهینه دارد.  همچنین تجزیه  محلول حاصل با دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج های بین 430-380 نشان دهنده تولید 

نانو ذرات نقره بود. برای تهیه نانو ذرات توسط گیاهان ذکر شده بهترین نسبت نیترات نقره به عصاره، برای آرد بلوط، آویشن 

شیرازی و بابونه آلمانی 6 به 3 و برای جفت )پوسـت نـازک روي میـوه بلـوط( بلوط 6 به5 /1 ، بهترین دما برای جفت، 

آرد بلوط و بابونه آلمانی دمای 60 درجه سانتیگراد و برای آویشن شیرازی دمای اتاق و بهترین pH برای جفت و آرد بلوط 

pH=7، برای بابونه آلمانی و آویشن شیرازی pH=9 بود. نتایج به دست آماده از این مطالعه نشان داد که می توان از گیاهان 

آویشن شیرازی، بابونه آلمانی و بلوط جهت تولید نانو ذرات و استفاده از آنها در پزشکی و داروسازی بهره جست.
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مقدمه
حـال  در  ي  حـوزه  نـانوتكنولوژي 
نانو  توليد  رشـدي است كه در آن ساخت و 
متنــوع  پــراكنش  شــكل،  انـدازه،  با  ذرات 
استفاده  پتانسيل  و  اســت  شــده  كنتــرل  و 
اگر  است.  مـدنظر  بشر  به  در خدمت  آنها  از 
ممكن  شيميايي،  و  فيزيكي  هاي  روش  چه 
اي  شده  شناخته  و  موفق  خالص  توليد  است 
بر  زمان  گران،  كلي  طور  به  اما  باشد،  داشـته 
و بـالقوه بـراي محــيط زيســت خطرنــاك 
استفاده   .)Nadagouda et al., 2009(اســت
ازگياهان در توليد نانوذرات می تواند به عنوان 
و  فيزيكی  های  روش  ساير  كنار  در  روشی 
 Mohanpuria(شيميايی مورد استفاده قرار بگيرد
از  استفاده  با  ذرات  نانو  سنتز   .)et al., 2008

ذرات  نانو  ساخت  جهت  تواند  می  گياهان 
زيست سازگار بسياركمک كننده باشد. استفاده 
نانوذرات  سنتز  برای  گياهی  های  عصاره  از 
اين فرايند را آسان تر و پيشرفت آن را سريع 
خواص  دليل  به  فلزی  نانوذرات  كند.  می  تر 
مهم  محصولی  عنوان  به  فرد خود  به  منحصر 
مطالعه  ای  طورگسترده  به  تكنولوژی  نانو  در 
در   .)Sathishkumar et al., 2009(است شده 
 Silver( ميان نانو ذرات فلزی، نانو ذرات نقره
nanoparticles( به عنوان يک محصول قوی از 

نانو  اين  است.  آمده  پديد  نانو  فناوری  حوزه 
هدايت  دليل  به  گذشته  سال  چند  طی  ذرات 
خوب، ثبات  شيميايی،    فعاليت كاتاليزوری 
 Jain(است بوده  مورداستفاده  ميكروبی  و ضد 
اين ويژگی های  امروزه،كشف   .)et al., 2008

آن  اهميت  به  منجر  نقره  ذرات  نانو  اساسی 

شده  بيوتكنولوژی  نانو  و  شناسی  زيست  در 
.)Philip, 2010(است

بلوط متعلق به خانواده Fagaceae  ميباشد 
دارد.   جهان  سراسر  در  مختلف  گونه   600 و 
يا  ايرانی  بلوط  به  Quercusbrantiiمعروف 

های  گونه  ترين  مهم  از  يكی  زاگرس  بلوط 
درختان  اين  ارتفاع  است.  زاگرس  و  ايران 
بزرگ  كروی  تاج  دارای  رسد،  می  20متر  به 
اي  حاشيه  با  شكل  مرغي  تخم  های  برگ  و 
دندانه دار مي باشند. ميوه درخت بلوط كشيده 
ماننداست و در يک كاسه مخروطي  و بيضی 
شكل قرار گرفته است. بلوط حاوی تركيبات 
بيولوژيكی فعال با فعاليت آنتی اكسيدانی قوی 
 )  Faramarzian and Bahramikia, 2020( است
آويشن شيرازی گياهی بومی افغانستان و ايران 
 Khanzadi et(می باشد Lamiaceae و از خانواده
al., 2007(. نعناعيان انواع تركيبات ترپنوئيدی 

و آروماتيک را توليد می كنند كه به طور عمده 
 Arab and(در برگ های آنها ذخيره می شوند

.)Ettehad, 2008

شمال  صغير،  آسيای  در  آلمانی  بابونه 
می  استراليا  همچنين  و  آمريكا  جنوب  و 
دارويی  خواص   .)Alexandra, 2005(رويد
اسپاسم،  ضد  بخش،  آرامش  جمله  از  زيادی 
تقويت كننده سيستم دفاعی بدن برای آن ذكر 
گرديده است. اين گياه در بسياری از كشورها 
وآرايشی  دارويی  صنايع  در  اسانس  عنوان  به 
 .)Salamon, 1992(مورد استفاده قرار می گيرد
در دهه های گذشته استفاده از نانو ذرات در 
درمان بيماری های انسانی و گياهی كاربردهای 
دليل  به  ذرات  نانو  است،  كرده  پيدا  بسياری 
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سطح  نظير:  فرد  به  منحصر  فيزيكی  خواص 
اندازه ی  تنظيم  قابليت  و  باال  پذيری  واكنش 
منافذ و مورفولوژی ذرات كاربردهای بسياری 
از  استفاده  با  دارند،  دركشاورزی  جمله  از 
حاوی  های  كش  علف  توان  می  ذرات  نانو 
آفت  ذرات  نانو  حاوی  كودهای  ذرات،  نانو 
انتقال  برای  توان  می  آنها  از  يا  سنتز  را  كش 
جانور  يا  گياه  از  خاصی  های  اندام  به  ژن 
توجه  با   .)Siddiqui et al., 2015(كرد استفاده 
دنبال  به  سال  هزاران  طول  در  بشر  اينكه  به 
يافتن روشهای مؤثر در كنترل عوامل خسارت 
زا برای محيط زيست می باشد اين مطالعه با 
برسنتز    pHو دما  غلظت،  اثر  بررسی  هدف 
نانو ذرات زيست سازگار با استفاده از عصاره 
گياهان بلوط، آويشن شيرازی و بابونه آلمانی 

انجام شد.
مواد و روش ها

جمع آوری نمونه گياهی و تهيه عصاره گياهی

ميوه درخت بلوط از ارتفاعات مخمل كوه 
لرستان و گياه آويشن شيرازی و بابونه آلمانی 
از جهاد دانشگاهی اصفهان تهيه شدند. پس از 
انتقال نمونه های گياهی به آزمايشگاه و شست 
و شو و ضدعفونی، نمونه ها در دمای اتاق و 
بدون نور مستقيم آفتاب خشک شدند و سپس 
نمونه های خشک شده آسياب گرديدند و برای 
شدند.  داری  نگه  يخچال  در  بعدی  مصارف 
جهت تهيه عصاره گياهی، مقدار 10گرم از هر 
كدام از گياهان را در 100ميلی ليتر آب مقطر 
ريخته و به مدت 40 دقيقه در دمای 80 درجه 
گذشت  از  پس  شد.   داده  قرار  ماری  بن  در 
صافی،  كاغذ  با  ابتدا  را  ها  عصاره  مدت  اين 

صاف وبه مدت 40 دقيقه با دور 12000هزار 
سانتريفيوژ گرديد و سپس در دمای 4 درجه 
سانتی گراد برای انجام پژوهش نگهداری شد) 

.)Ekhtiary and Ezzatzadeh, 2018

بررسی اثر غلظت بر سنتز نانوذرات نقره 

برای اين منظور از مقادير 1/۵، ۳، 4/۵ و 6 
ميلی ليتر از هر يک از عصاره های آرد و جفت 
بلـوط(،  ميـوه  روي  نـازك  بلوط)پوسـت 
آويشن شيرازی و بابونه آلمانی و مقدار ثابت 6 
ميلی ليتر از محلول نيترات نقره يک ميلی موالر 
استفاده شد. جهت اطمينان از توليد نانو ذرات 
 24 مدت  به  تهيه شده  های  غلظت      نقره 
نگهداری شدند، سپس  اتاق  دمای  در  ساعت 
 700 محدوده  در  ها  محلول  اين  مرئی  طيف 
 UV-Vis دستگاه  از  استفاده  با  نانومتر    ۳00-
 Ekhtiary and Ezzatzadeh,( اندازه گيری شد

.)2018

بررسی اثر pH بر سنتز نانو ذرات نقره 

به منظور بررسی اثرpH بر تشكيل نانو ذرات 
ميلی  ازسود 1  بهينه،  دمای  نقره در غلظت و 
موالر جهت تهيه محلول هايی با  pH 7،9،12 و 
 pH جهت تهيه محلول هايی با HCL از محلول
4 و2 استفاده گرديد. سپس به منظور اطمينان 
از تشكيل نانو ذرات بعد از گذشت 24ساعت 
درمحدوده   حاصله  های  محلول  مرئی  طيف 
UV-  با استفاده از دستگاه نانومتر   ۳00-700
 Chahardooli et al.,(شد گيری  اندازه   Vis

.)2014

 بررسی اثر دما بر سنتز نانو ذرات نقره 

به منظور بررسی اثر دما بر روی تشكيل نانو 
ذرات نقره محلول هايی از عصاره گياهان در 
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غلظت های بهينه ، تهيه و به مدت 24ساعت 
درجه  و80   60 دماهای  نيز  و  اتاق  دمای  در 
سانتيگراد نگهداری شد و طيف مرئی محلول 
نانومتر  محدوده۳00-700  در  حاصله  های 
گيری  اندازه   UV-Vis دستگاه  از  استفاده  با 

.)Ebrahiminezhad et al., 2016(شد
نتایج و بحث

تغییر رنگ محلول نیترات نقره

نقره،  نيترات  محلول  كردن  اضافه  از  بعد 
ای  قهوه  به  روشن  ای  قهوه  از  محلول  رنگ 
تيره تغيير پيدا كرد   وبا گذشت زمان اين تغيير 
رنگ شديد تر شد و ذرات شروع به رسوب 
شده  مشاهده  رنگ  تغيير   1 شكل  در  كردند. 

داللت بر سنتز نانو ذرات نقره دارد.
بررسی اثر غلظت بر سنتز نانوذرات نقره 

محلول  به  عصاره  حجمی  نسبت  بهترين 
شيرازی  آويشن  بلوط،  آرد  برای  نقره  نيترات 
و بابونه آلمانی به ترتيت ۳ ميلی ليتراز عصاره 
برای  نقره و  نيترات  ليتراز محلول  ميلی  و 6  
جفت بلوط)پوسـت نـازك روي ميـوة بلـوط( 

1/۵ ميلی ليتراز عصاره و 6 ميلی ليتراز محلول 
نيترات نقره به عنوان غلظت های بهينه انتخاب 

شدند )شكل 2(.
بررسی اثر pH بر سنتز نانو ذرات نقره 

و  آرد  برای   pH=7 كه   دادند  نشان  نتايج 
جفت بلوط)پوسـت نـازك روي ميـوة بلـوط( 
، pH=9 برای آويشن شيرازی و بابونه آلمانی 
انتخاب شدند كه باالترين  به عنوان pH بهينه 
می  شيرازی  آويشن  به  مربوط  جذب  ميزان 

باشد )شكل۳(.
بررسی اثر دما بر سنتز نانو ذرات نقره 

نتايج نشان دادند به ترتيب دمای 60 درجه 
بلوط)پوسـت  جفت  و  آرد  برای  سانتيگراد 
و  آلمانی  بابونه  و  بلـوط(  ميـوة  روي  نـازك 
آويشن  برای  بهينه  دمای  عنوان  به  اتاق  دمای 

شيرازی انتخاب شد )شكل 4(. 
از  استفاده  دليل عدم  به  گياهان  از  استفاده 
مواد مضر شيميايی، سازگاری با محيط زيست 
فالونوييدها  مثل  احياكننده  تركيبات  داشتن  و 
شيميايي  و  فيزيكي  هاي  روش  به  نسبت 
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  (B)، محلول نیترات نقره (A)عصاره گیاهی - 1شکل    

 (C)و محلول حاوی نانوررات نقره 
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 نتایج حاصل سه تکرار و آزمایش مستقل میباشنذ .بررسی اثر غلظت مواد واکنش دهنذه بر سنتس نانو ررات نقره تولیذ شذه از گیاهان مختلف- 2شکل 
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 نتایج حاصل سه تکرار و آزمایش مستقل میباشنذ . برسنتس نانو ررات نقره تولیذ شذه از گیاهان مختلفpHاثر - 3شکل
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خاصی  اهميت  از  ذرات  نانو  توليد  جهت 
بررسی  هدف  با  مطالعه  اين  است.  برخوردار 
برای    pHو دما  غلظت،  بهينه  شرايط  تعيين 
از  استفاده  با  سازگار  زيست  ذرات  نانو  سنتز 
عصاره گياهان بلوط، آويشن شيرازی و بابونه 
 UV-VIS آلمانی انجام شد. با استفاده از طيف
در  را  نقره  نيترات  محلول  در  عصاره  واكنش 
طول موج های 4۳0- 0۳8 اثبات نموديم، پيک 
جذبی اطالعاتی درباره اندازه نانو ذرات نيز در 
واندازه  شرايط  به  بسته  گذارد.  می  ما  اختيار 
اين  در  باشد.  متغيرمی  پيک  محل  ذرات  نانو 
تركيب  از  بعد  نانوذرات  سنتز  ابتدا  مطالعه، 
نقره  نيترات  با  گياهان  آبی  شدن عصاره های 
روشن  ای  قهوه  از  رنگ  تغيير  از  استفاده  با 

رنگ  تغيير  گرديد.  مشاهده  تيره  ای  قهوه  به 
مشاهده شده در اين پژوهش در اثر برهم كنش 
نتايج  با  نقره،  نيترات  محلول  و  گياه  عصاره 
حاصل از پژوهش Reddy كاماًل مشابه بود و 
نقره محسوب  نانوذرات  توليد  از  نشانه  اولين 
می شود)Reddy et al., 2012(. در مرحله بعد، 
سنتز نانوذرات با استفاده از   افزايش ارتعاشات 
سطحی طيف های جذبی در طول موج های 
4۳0-۳80 اثبات گرديد كه با نتايج حاصل از 
همخوانی  همكاران   و   Thangaraju مطالعه 
 Zeng در مطالعه .)Tangaraju et al., 2012(دارد
نقره  نانوذرات  به  مربوط  همكارانش پيک  و 
معموالً در محدوده 420-400 نانومتر ظاهر می 
نتايج حاصل  با  نيز  اين مطالعه  نتايج  شود كه 
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از مطالعه حاضر همخوانی دارد. نقره در حالت 
توده اي داراي پيک جذبی در طول موج ۳16 
تشكيل شده  پيک  كه  حالی  در  است.  نانومتر 
در طول موج 400 تا 4۵0 نانومتر، نشان دهنده 
 Zeng et al.,(باشد می  نقره  نانوذرات  تشكيل 
2007(. مطالعات فراوان ديگری در زمينه سنتز 

سبز نانوذرات نقره با استفاده از گياهان و بهينه 
گرفته  صورت  سـنتزي  پارامترهـاي  سازی 
طی   ،  )201۵( همكاران  و   Velhal  . است. 
زيستی  سنتز  سازی  بهينه  عنوان  با  تحقيقشان 
 Asperillus قارچ  از  استفاده  با  نقره  نانوذرات 
terrerus ، تاييدكردند كه غلظت نيترات نقره، 

در  توجهی  قابل  نقش  دما  و  اوليه  ماده  مقدار 
دارند  شده  توليد  نقره  نانوذرات  سايز  كنترل 
)Velhal et al.,2015(. در پژوهشـی از عصـاره 
برگ و ريشه گياه زرشک نانو ذرات نقره تهيه 
نانو  اين  تشكيل  براي  بهينه  شرايط  گرديد. 
 ml حجم  نقره،  نيترات   mM 3غلظت ذرات 
از  كـدام  هر  در  بود.  اتاق  ودماي  عصاره   5
ايـن شـرايط، افـزايش پيک جذبی فرابنفش- 
مرئـی نشـان دهنـده توليد نانو ذرات نقره بود 
)Behravan et al., 2019(. همچنين در پژوهشی 
نقره  ذرات  نانو  سنتز  بر  موثر  عوامل  ديگر 
نتـايج  شـد.  بررسـی  رزماري  آبی  عصاره  از 
غلظت  نقره،  mM 1نيترات  غلظت  داد  نشـان 
g/l 20عصـاره، pH  برابر 9 و دماي 4۵ درجه 

نانو  براي حصول  شـرايط  بهتـرين  سانتيگراد 
 .)Heydari and Bagheri, 2019(ذرات نقره بود
بررسی  با هدف  كه  و همكاران  دلفان  مطالعه 
بهينه  تعيين شرايط  و  اكسيدانی  آنتی  عملكرد 
آبی  عصاره  توسط  نقره  سبز  ذرات  نانو  سنتز 

انجام   Falcaria volgaris Bernh دارويی  گياه 
شد. نتايج نشان داد غلظت ml 4عصاره، غلظت 
دمای 4۵  برابر 11و    pH،نقره نيترات   mM 8

درجه سانتيگراد بهترين شرايط جهت ساخت 
 Kuchakzadeh and Delfan,(بودند ذره  نانو 

 .)2020

یافته های ترویجی
نتايج به دست آماده از اين مطالعه نشان داد 
كه می توان از گياهان آويشن شيرازی، بابونه 
آلمانی و بلوط جهت توليد نانو ذرات استفاده 
نانو ذرات توسط گياهان ذكر  كرد. برای تهيه 
شده بهترين نسبت نيترات نقره به عصاره، برای 
آرد بلوط، آويشن شيرازی و بابونه آلمانی 6 به 
دما  بهترين   ، به1/۵   6 بلوط  برای جفت  و   ۳
برای جفت، آرد بلوط و بابونه آلمانی دمای 60 
درجه سانتيگراد و برای آويشن شيرازی دمای 
بلوط  آرد  و  جفت  برای   pH بهترين  و  اتاق 
شيرازی  آويشن  و  آلمانی  بابونه  برای   ،pH=7

pH=9 بود. با توجه به اينكه شرايط بهينه برای 

گياهان  در  گياه  از  استفاده  با  نانوذرات  سنتز 
مختلف متفاوت می باشد پيدا كردن اين شرايط 
برای گياهان مختلف به جهت صرفه جويی در 
زمان برای انجام اثرات فارماكولوژيكی مختلف 
اين تركيبات در آينده برای محققين از اهميت 

خاصی برخوردار است. 
سپاسگزا ری:

دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  نويسندگان 
اين  انجام  امكان  مالی  حمايت  با  كه  لرستان 
تحقيق را فراهم آورده اند تقدير و تشكر بعمل 

می آورند. 

تعیین شرایط بهینه سنتز نانو ....
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Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of temperature, concentration, 

and pH on the synthesis of silver nanoparticles produced by Zataria multiflora, 

Matricaria chamomilla, and Quercus brantii.  Silver nanoparticles were synthesized 

by green synthesis by extracts of Zataria multiflora, Matricaria chamomilla،, and 

oak, which act as reducing agents. The reaction of the extract with silver nitrate 

and the change in color of the resulting solution indicates the formation of silver 

nanoparticles in the concentration, pH, and temperature. Also, the analysis of the 

solution with spectrophotometry at wavelengths 380-430 showed the synthesis of 

silver nanoparticles .For the preparation of nanoparticles by the mentioned plants, 

the best ratio of silver nitrate to the extract, for oak flour, Zataria multiflora, and 

Matricaria chamomilla is 6 to 3 and for Oak Fruit Hull (Jaft) 6 to 1.5, The best 

temperature for Oak Fruit Hull, flour and Matricaria chamomilla is 60 ⁰C and for 

Zataria multiflora is room temperature, The best pH for Oak Fruit Hull and flour 

was pH =7, and for Zataria multiflora and Matricaria chamomilla was pH = 9. 
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The results obtained from this study showed that Zataria multiflora, Matricaria 

chamomilla, and Quercus brantii. can be used to produce nanoparticles and use 

them in medicine and pharmacy.

Keywords: Quercus brantii, Zataria multiflora, Matricaria chamomilla, Silver 

nanoparticles, pH, Temperature.


