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چکیده

ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره گل کاغذی با موفقیت سنتز شد. فرآیند  در این تحقیق نانو

تعیین گردید. عالوه بر  (UV-Vis) مرئی -سنج فرابنفشتشکیل نانو ذرات اکسید روی بوسیله طیف

سنج و طیف (SEM) روسکوپ الکترونی روبشیاکسید روی با استفاده از میک نانو ذراتاین شناسایی 

طور  اکسید روی غیر متراکم شده به نانو ذرات SEMتصاویر. نیز انجام شد (XRD) پرتو ایکس

های اکسید روی با ساختار ورتزیت کریستال وجود نانو XRDدهد. نتایج یکنواخت را نشان می

اکسید روی، خواص ضد  نانو ذراتپس از سنتز  .نانومتر تایید کرد 88/91هگزاگونال و میانگین اندازه 

( و گرم منفی Staphylococcusaureusهای گرم مثبت )باکتری آن در برابر باکتری

(Escherichia coli مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایح خواص ضد باکتری خوبی در برابر این دو نوع )

 باکتری را نشان داد.

  

کلیدیواژه گل کاغذی  باکتری، خاصیت ضد اکسید روی، نانو ذرات: های

(Bougainvilleaglabra ،)Escherichia coli ،Staphylococcus aureus 
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 مقدمه-3

 نانو و پزشکی در که یکی از پنج ترکیب شناخته شده روی است (ZnO) اکسید روی

 نانو فناوری، نانو تمحصوال یکی از. است گرفته قرار استفاده مورد گسترده طور به فناوری

صنعت  در مهمی نقش دارد که زیستی و فیزیکی خواص به خاطر که است روی اکسید ذرات

اکسید روی در صنایع مختلف اعم از غذایی،  نانو ذرات .دارد نانوفناوری محصوالت و

دارویی، الستیک سازی و الکترونیکی کاربرد فراوانی پیدا کرده است )خدادادی و همکاران، 

های نوری، های خورشیدی، پوشانندهاز خصوصیات این ماده کاربرد آن در سلول (.9881

زرهای ری و همچنین در لیکاتالیزور های نوری، مشتقات الکتریکی، پوشاننده های ضد باکت

اکسید  نانو ذرات(. 1199و همکاران،  9)نایر باشدهای گازی مینیمه هادی فرابنفش و سنسور

دارای مساحت  دهندخود نشان می ای که ازبدلیل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه عمدتاً روی

ی و شیمیایی، سطح ویژه باال، شفافیت نوری، سازگاری زیستی، غیرسمی، پایداری فتوشیمیای

و  1؛ یومار1111کشاورزی و همکاران، )فعالیت الکتروشیمیایی و انتقال الکترون باالیی دارند 

روی پیشنهاد  های مختلفی برای توضیح رفتار ضد میکروبی اکسید(. مکانیسم1111همکاران، 

های کنشتوان به آزاد شدن یون فلزی، تولید اکسیژن فعال، برهمشده است که از میان آن می

های ارتباطی سلول با محیط اشاره کرد الکترواستاتیکی، نفوذ به درون سلول و بستن راه

ضد عنوان یک ماده ه ب اکسید روی نانو ذراتطور کلی ه ب(. 1111و همکاران،  8)ژانگ

4مانند استافیالکوکوس اورئوسها قوی بر روی بسیاری از باکتری باکتری
و همکاران،  5)روی 

(، موثر بوده و همچنین دارای خاصیت ضد 1191و همکاران،  1)دوتا 6( و اشرشیاکولی1198

(. تاکنون مطالعات مختلفی بر روی تاثیر شکل و 1198باشد )روی و همکاران، قارچی نیز می

و  8اوهیراگیری بلوری )(، طبق مطالعات جهت1111ژانگ و همکاران، اندازه نانو ذرات )
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( در فعالیت ضد میکروبی نانو 1114و همکاران،  9( و ثابت شبکه )یاماموتو1118ران، همکا

 ساختارهای اکسید روی انجام گرفته است. 

ای خواص قابل به دلیل اندازه کوچک و سطح بزرگ نسبت به حجمشان دار نانو ذرات

ها و ها، سنسوریزورتکنولوژی، پزشکی، کاتالبیوهای فراوانی در زمینه های توجه بوده و کاربرد

های روی همچنین دارای کاربرداکسید  نانو ذرات(. 1115، 1انتقال دارو دارند )فان و لیو

ها دارند الکترونیکها و میکرومولکولی، تشخیص بیماری -ارزشمندی در تشخیص زیست

 (.1198، 8گاناسانگتا و تمبوانی)

 روش این از دلیل همین به .یابد کاهش آلودگی منابع که شودمی تالش سبز شیمی در

 آب مانند بی خطری هایالحلّ از نانو مواد تهیه از ناشی شیمیایی هایآلودگی کردن کم برای

 های شیمیایی و فیزیکی رایج(. روش1111، 4شود )رید و هاتچیسون استفاده گیاهی عصاره و

 به را خود جای توانندمی محیطی زیست هایآلودگی ایجاد دلیل به نانو ذراتبرای سنتز 

گردد می مصرف یا تولید کمتری محیطی زیانبار اثرات با مواد در آن که سبز هایروش

)کالرک و  یابند کاهش توجهی قابل طور به نیز تولید هایبطوریکه هزینه گردد، جایگزین

 (.1111، 5مکواری

است و دارای اهمیتی اساسی در علوم دارو  1ی نیکتاژیناسه( از تیره9)شکل  6گل کاغذی

از جمله گیاهان زینتی شناخته (. این گل 9881گوهری و همکاران، سازی و کشاورزی است )

(. 9116، 8شود )گیلیسطور رایج در مناطق مختلف جهان پرورش داده میای است که بشده

مطالعات اخیر، وجود ای برخوردار است و این گونه به لحاظ دارویی نیز از اهمیت ویژه

و  91؛ آدیبایو1115و همکاران،  1خاصیت ضد ویروسی را در آن نشان داده است )علی
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(. گل کاغذی از جمله گیاهان مناطق 9118و همکاران،  9؛ بالساراسواتی1115همکاران، 

گرمسیری و نیمه گرمسیری است که با انجام تمهیداتی قابل کشت و پرورش در مناطق معتدله 

های منحصر به فرد این گیاه از جمله مقاومت آن در برابر خشکی و باشد. ویژگینیز می

و طوالنی بودن طول دوره گلدهی همراه با تنوع  سریع ها، رشدگرمای زیاد، آفات و بیماری

 (. در این تحقیق، نانو9885های مختلف جدید است )بهپوری و ولی، ها و رقمرنگ در گونه

باکتری  گردد و سپس خواص ضدک عصاره گل کاغذی سنتز میذرات اکسید روی با کم

آن بر روی دو باکتری گرم مثبت )استافیالکوکوس اورئوس( و گرم منفی )اشرشیاکولی( 

 گیرد.مورد بررسی قرار می
 

 
 

 .آوری گردید که از شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان جمع . گیاه گل کاغذی1شکل

 

 هاروشومواد-2
 موادشیمیایی-2-3

 برخوردار ایتجزیه خلوص درجه از تحقیق این در استفاده مورد شیمیایی مواد تمام

 استات روی دو آبه،شد.  استفاده تقطیر دوبار آب از مراحل آزمایش تمامی در بودند و

 استفاده مورد بعدی سازیآماده بدون و خریداری مرک درصد و سود از شرکت 15اتانول 

 .گرفتند قرار
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گیاه-2-2

 آوری گردید.از شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان جمع گیاه گل کاغذی

هامیکروارگانیسم-2-1

اکسید روی حاصل، از دو باکتری گرم مثبت  نانو ذراتجهت بررسی خواص ضد باکتری 

 و گرم منفی استفاده شد.

دستگاهوری-2-3

در  (UV-Vis) 9مرئی -روی یک دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفشها بر طیف جذبی نمونه 

 سنج پرتوبا استفاده از یک پراش (XRD) 1دمای اتاق ثبت شد. آنالیزهای پراش پرتو ایکس

 θ1ساخت کشور آلمان انجام گردید. پرتو اشعه ایکس در محدوده   Bruker D8مدل ایکس

همچنین توسط  8کوپ الکترونی روبشیدرجه انتخاب شد. آنالیزهای میکروس 81تا  9بین 

ساخت کشورآلمان بررسی گردید. در ابتدا فیلم نازکی  Hitachi S4160مدل  SEMدستگاه 

از نمونه ها بر روی چسب گرافیتی ایجاد شد و سپس سطح این فیلم نازک با استفاده از دستگاه 

ها، از ساختار شیمیایی و نوع پیوندطال پوشش داده شد. برای مطالعه  از ای با الیه 4اسپاتر هامر

ساخت کشور آلمان با استفاده از قرص پتاسیم برمید در محدوده  FT-IR 5اسپکتروفتومتر

 نانومتر استفاده گردید. 4111-411

اکسیدروینانوذراتسنتز-2-6

گرم  91شود. به های گیاه کاغذی خشک را با آب مقطر چندین بار شستشو داده میگل

دقیقه بر روی یک حمام آب  95لیتر آب دوبار تقطیر اضافه نموده و به مدت میلی 911آن 

گردد. عصاره صاف می 9جوشانیم. سپس مخلوط توسط کاغذ صافی واتمن شماره گرم می

 شود و یا بالفاصله بهدرجه سانتیگراد نگهداری می 4آبی حاصل را یا در یک فریزر در دمای 

 شود.اکسید روی استفاده می نانو ذراتعنوان پایدار کننده جهت سنتز 

لیتر آب میلی 51گرم استات روی دو آبه را در  1/1اکسید روی،  نانو ذراتبرای سنتز 

شود تا محلول هموژن دوبار تقطیر حل کرده و سپس بر روی همزن مغناطیسی همزده می
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ذی به محلول هموژن اضافه کرده و با سدیم لیتر از عصاره گل کاغآید. یک میلیبدست 

ساعت  1 مدت سپس مخلوط حاصل به رسانیم.می 91آن را به  pHموالر  11/1هیدروکسید 

چندین بار رسوب را  مخلوط را صاف کرده و شود. در پایانتوسط همزن مغناطیسی همزده می

آون به مدت دو ساعت  % شستشو داده می شود. رسوب را در15با آب دو بار تقطیر و اتانول 

 1اکسید روی بدست آید. در شکل  نانو ذراتدرجه سانتیگراد قرار داده تا  61در دمای 

و نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به کمک عصاره آبی  (A) تصاویر عصاره آبی گل کاغذی

(B) .ارائه گردیده است 
 

 
 

 اکسید روی نانو ذرات (B، عصاره گل کاغذی (A. تصاویر2شکل 
 سنتز شده به کمک عصاره آبی گل کاغذی 

 

هایضدباکتریتست-2-5

گرم از پودر مولر هینتون آگار وزن شد و به  91لیتر محیط کشت، میلی 511جهت تهیه 

لیتر آب مقطر بود اضافه گردید. ارلن به آرامی میلی 511لیتر که حاوی میلی 9111ارلن 

طور مداوم محتویات آن هم زده تا به جوش آید و حرارت داده شد و هنگام حرارت دادن به 

ای رنگ بود. ارلن شفاف و قهوه های آگار ذوب شود. حاصل کار یک محلول کامالًدانه

 61درجه سانتیگراد به مدت  919درون دستگاه اتوکالو قرار داده شد تا سترون شود )دمای 

ده و رسیدن دمای آن به حدود پوند(. بعد از سرد شدن محیط کشت سترون ش 95دقیقه و فشار 



 
 و...کاغذیبااستفادهازعصارهگل ذراتاکسیدرویسنتزنانو 33

 

لیتر محیط کشت میلی 95تا  91، به هر پلیت حدوداً 9درجه سانتیگراد، در زیر هود المینار 51

های حاوی محیط گردد. پلیتساعت برای کشت استفاده می 14ها، بعد از اضافه شد. پلیت

اده شد. بعد از های حاوی باکتری خالص در زیر هود المینار قرار دکشت استریل و پلیت

استریل شدن سواپ، آن را به سطح محیط حاوی باکتری کشیده و یک کلنی از باکتری 

برداشته شد. سواپ حاوی باکتری وارد پلیت محیط کشت استریل شد و بر سطح آن در 

درصد منتقل گردید تا  11جهات مختلف کشیده شد. در انتها سواپ را به شیشه حاوی اتانول 

 1درجه سانتیگراد در انکوباتور 88ها در دمای ی آن کشته شوند. سپس پلیتهاتمام میکروب

 ساعت اثر مواد شیمیایی مورد آزمایش بررسی شد.  14قرار داده شدند و بعد از 

روی سنتز شده بر روی رشد اکسید  نانو ذراتدر این تحقیق جهت بررسی اثر مواد 

تفاده شد. ابتدا طبق روش گفته شده، )دیسک کاغذی( اس 8ها، از روش مک فارلندباکتری

ها مورد آزمایش در پلیت حاوی محیط جامد انجام شد. با استفاده از باکتریکشت هر یک از 

های تهیه شده با های مورد نظر، از دیسکاتانول و استون به تعداد نمونه پنس استریل شده با

شده با باکتری( قرار داده شد.  متر برداشته و روی سطح محیط کشت )کشت دادهمیلی 5/6 قطر 

)دیسک به صورت استاندارد توسط شرکت سازنده، استریل شده می باشند( بر روی هر یک 

اکسید روی ریخته شد.  نانو ذراتهای میکرولیتر از محلول کنترل و محلول 41ها از دیسک 

 14از گذشت  د. بعددرجه سانتیگراد قرار داده ش 88ها در آون در دمای در نهایت پلیت

اکسید روی به وجود آمده بود،  نانو ذراتهای بدون رشد را که در نتیجه اثر ساعت قطر هاله

 8های مختلف، با تکرار حداقل های دیسکبا خط کش اندازه گرفته و یادداشت شد. قطر هاله

 مرتبه در هر آزمایش، با هم مقایسه و میانگین آنها محاسبه شد.
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بحثنتایجو-1

(XRD)ایکسپرتوپراش-1-3
باشد. مقادیر های اکسید روی سنتز شده میکریستالنانو XRDنشان دهنده الگوی  8شکل 

و  18/69، 88/55، 88/46، 18/81، 98/85، 18/81اکسید روی شامل در نانو θ1ها با زاویه پیک

این نتایج با  .است( 918(، )991(، )911(، )919(، )111(، )911بازتاب سطوح به ترتیب )

های اکسید نتایج وجود کریستال ( مطابقت دارد. همچنین1199و همکاران ) 9گزارش کین

و  1گو)دهد روی دارای ساختار ورتزیت هگزاگونال که بیشترین پایداری را دارد را نشان می

 .(1115همکاران، 

-( استفاده می9)معادله  شرر -از رابطه دبای نانو ذراتگیری و محاسبه اندازه برای اندازه

 شود:

    (                                                                                         9معادله )
   

     
 

طول موج پرتو  λشود، در نظر گرفته می 81/1ثابت شرر است که مساوی  κدر رابطه فوق 

 θپهنای پیک در نصف ارتفاع ماکزیمم بر حسب رادیان و  βآنگستروم، 54/9ایکس مساوی 

(. بر اساس 1198و همکاران،  8زاویه مربوط به پیک ماکزیمم پراش براگ است )سوانبون

 نانومتر بدست آمد. 88/91ای اکسید روی هکریستالمحاسبات، میانگین اندازه نانو
 

                                                                                                              
1
. Qin & et al  

2
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3
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 اکسید روی سنتز شده نانو ذراتمربوط به  XRD . طیف3شکل 
 

 

 (SEM)روبشیالکترونمیکروسکوپ-1-2

نشان داده شده است. با توجه  4 اکسید روی سنتز شده در شکل نانو ذرات SEMتصویر 

اند. بنابراین اکسید روی به خوبی توسط گیاه پایدار و پخش شده نانو ذرات، SEMبه تصویر 

-شود. بدلیل اینکه اندازهای شدن( در تصویر مشاهده می)کلوخه نانو ذراتکمترین تراکم 

ی گزارشات مربوط به مشکل است همه SEMبا استفاده از تصاویر  نانو ذراتگیری قطر 

 مشتق شده است.  XRDاندازه نانو ذرات اکسید روی در این مقاله از آنالیزهای 

FT-IRآنالیزهای-1-1
نشان داده شده  5در شکل اکسید روی سنتز شده به کمک گیاه  نانو ذرات FT-IRطیف 

9های شدید در است. جذب
cm

9و  8411 -
cm

پیوند  را می توان به نوسانات کششی 9611 -

OH  9نسبت داد. جذب شدید در محدودۀ
cm

 9است )ردی Zn-Oمربوط به پیوند  555-485 -

 .(1198و همکاران، 
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 اکسید روی سنتز شده نانو ذراتاز  SEM. تصویر 4شکل 
 

UV-Visآنالیزهای-1-3

دهد که دلیلی بر سنتز مرئی را نشان می -در محدوده فرابنفش ، طیف جذبی نمونه6شکل 

 865-885اکسید روی معموالً در محدوده  نانو ذراتاکسید روی است.  نانو ذراتموفق 

(. نمونه مورد مطالعه دارای 1116دهند )همدانی و همکاران، نانومتر یک پیک قوی نشان می

 .باشداکسید روی می نانو ذراتنانومتر است که مربوط به  815یک پیک شدید در محدوده 
 

 
 

 اکسید روی سنتز شده نانو ذرات  FT-IR. طیف5شکل 
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 اکسید روی نانو ذراتکلوئیدی محلول  UV-Vis. طیف 6شکل
 

هایضدباکتریتست-1-6

-در برابر باکتری گل کاغذی یاهیعصاره گ با استفاده ازسنتز شده  یرو یداکس نانو ذرات

حاصل از  یجنتاهای استافیالکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی مورد ارزیابی قرار گرفنتد. 

 گیاهی عصاره که دهدخالصه شده است و نشان می 9جدول  در یضد باکتر هایتست

سنتز شده توسط  نانو ذرات ولی نداردهای تست شده باکتری برابر در خاصیت ضد باکتری

 .است یخوب یضد باکتر یتصخا یگل کاغذی دارا یاهیعصاره گ
 

 

 های تشکیل شده در تست ضد باکتریقطر هاله  .1جدول 
 

 متر(قطر هاله تشکیل شده )میلی
 نمونه

 اشرشیاکولی استافیالکوکوس اورئوس

 اکسید روی و عصاره نانو ذرات 11 19

 عصاره گل کاغذی 1 1
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گیرینتیجه-3

اکسید روی با استفاده از عصاره گیاهی گل کاغذی  نانو ذراتدر این تحقیق سنتز زیستی 

، میکروسکوپ الکترونی UV-Visسنج اکسید روی توسط طیف نانو ذراتانجام شد. تشکیل 

 نانو ذراتمشخص شد.  FT-IRو طیف سنجی   XRDسنج پرتو ایکس، طیفSEMروبشی 

نانو میانگین اندازه اکسید روی دارای ساختار هگزاگونالی بوده که پایدارترین ساختار است. 

اکسید  نانو ذراتبدست آمد. همچنین  XRDنانومتر با استفاده از  88/91اکسید روی  ذرات

های استافیالکوکوس اورئوس و برابر باکتری روی تولید شده خاصیت ضد باکتری در

اکسید روی با استفاده از گیاهان یک روش  نانو ذراتاشرشیاکولی نشان دادند. سنتز زیستی 

 باشد.های شیمیایی میازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه نسبت به روشس
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