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Abstract
In the present study, zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) have been synthesized
using hydroalcoholic clove extract and three accelerated heating methods namely,
hydrothermal (at 121 °C and 1.5 bar), microwave irradiation (power of 800 W for
3 min) and conventional heating using a heater and stirrer (at 150 °C for 2 h).
Characteristics of the prepared clove extract and synthesized ZnO NPs have been
evaluated using GC-MS, XRD and SEM analyses and their antioxidant and
antibacterial activities have been measured using DPPH and agar diffusion
techniques. GC-MS analysis indicated that the provided extract had contained
two main bioactive compounds of Eugenol and β-caryophyllene, which both of
them are natural reductant agents. In order to synthesis ZnO NPs, 4 g of zinc
nitrate and 20 mL of the provided clove extract had been mixed together and
after heating the mixture solutions using three different heating methods,
the solutions have been placed into the laboratory furnace adjusted at 400°C for
2h to result in pale yellow powder. Obtained results indicated that the synthesized
ZnO NPs using microwave, autoclave and heater and stirrer, had particle size of
45, 50 and 52 nm, antioxidant activity of 89, 85 and 80% and methylene blue
degradation of 79, 70 and 66%, respectively. Furthermore, results indicated that
the synthesized ZnO NPs have high antibacterial activity against both bacteria
strains of Escherichia coli and Staphylococcus aerous.
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سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش
حرارتدهی گوناگون و ارزیابی خواص آنها
مهوشانورینژاد،۱هداجعفریزادهمالمیری2و،3افشینجوادی،4صدیف آزادمرددمیرچی5و 6

پیام نگارh_jafarizadeh@sut.ac.ir :

چكیده
در تحقیق نانوذرات اکسید روی با استفاده ازعصاره هیددرواککلی میخد ،،بد عندوان عامدل طبیعدی
کاهنده و با استفاده از س روش حرارتدهی هیدروترمال (دمدای  ۱2۱  Cو فشدار  ۱/5بار ب مدت
 ۱5دقیق ) ،مایکرویو (توان  088وات و برای مدت زمان  3دقیق ) و حرارتدهی با هیتدر همدزندار
(دمای  ۱58  Cو مدت زمان  2ساعت) سنتز شد .ویژگیهای عصاره مذکور و نانوذرات سنتزشده با
استفاده از تجزی های  SEM ،XRD، GC-MSو خصوصیات آنتیاکسیدانی نانوذرات بد روش  DPPHو
فعاکیت ضدباکتریایی ب روش انتشار چاه ،ارزیابی شد .نتایج حاصل از  GC-MSنشان داد ک عصاره
مذکور حاوی ترکیبات اصلی احیاکننده شامل اوژنول و بتاکاریوفیلن است 4 .گرم نم ،نیترات روی
و مقدار  28میلیکیتر عطرمایۀ میخ ،با هم ،مخلوط و پس از حرارتدهی با سد روش مدذکور ،در
کوره با دمای  488  Cو برای مدت  2ساعت قرار داده شد تا پودر زردرند ندانوذرات اکسدید روی
حاصل شود .نتایج نشان داد ک متوسط اندازۀ بلورینگی نانوذرات سنتزشده با اسدتفاده از مدایکرویو،
اتوکالو و هیتر همزندار ب ترتیب  58 ،45و  52نانومتر است .همچنین با س روش مذکور نانوذرات
اکسید روی با خاصیت آنتیاکسیدانی  05 ،08و  08درصد بازدارندگی رادیکال های آزاد و خاصدیت
رن بری متیلنبلو تا  98 ،98و  66درصد است .همچنین نتایج نشان داد ک ندانوذرات سدنتزشدده
خاصیت ضدباکتریایی باالیی در برابدر هدر دو گوندۀ بداکتریهدای اشریشدیاکلی و اسدتافیلوکوکوس
اورئوس ،دارند.
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کداربوفیلن ،اکسدید کدداریوفیلن و هدوملن اسددت] .[۱در ایددن راسددتا،

 .۱مقدمه
مهدم و اساسدی در

مطاکعات زیادی در سالهای اخیر انجام شده است ک در آن از انوا

بسیاری از زمین های علوم ،بسیار طرفدار ب دست آورده است] .[۱در

مختل عصارههای گیاهی برای کاه

بیوکوژی یونهدای فلدزی بد

بین نانوذرات فلزی ،نانوذرات نقره و طال ،و در بین ندانوذرات اکسدید

شددکل نددانو ذراتشددان اسددتفاده شددده اسددت .واندد

فلزی ،نانوذرات اکسید روی و دیاکسید تیتدانیوم بد دکیدل خدواص

ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی را در دماهای  4 Cو  25مقایس

بیمانندشان ،ب طور گسترده در دسدتگاههدای پزشدکی ،اککترونید،،

کردنددد .در ایددن مطاکع د اثددر آویددزش اکسددید روی در برابددر رشددد

زیست سنسورها و صنایع غذایی استفاده میشوند[3و .]2ویژگی های

اشیرشددیاکلی ،اسددتافیلوکوکوس اورئددوس ،کیسددتریا منوسددایتوژنز و

نددانوذرات بد طددورکلی بد وسددیلۀ اندددازه ،شددکل ،مسدداحت سددط و

باسیلوس سرئوس بررسی شد .نتدایج حداکی از آن بدود کد فعاکیدت

پراکندگی آن هدا تعیدین مدیشدود] .[4ندانوذرات مددتهدا فقدط بدا

ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی ،وابست ب درجۀ حرارت آزمای ،

روشهای فیزیکی و شیمیایی توکید مدیشددند کد ایدن روشهدای


غلظت اکسید روی و نو ریزاندام است .اکسید روی در دمای 25 C

فیزیکی و شیمیایی سنتز نانوذرات معموالً گرانقیمت هسدتند و بد

مؤثرتر از دمای  4 Cبوده است .باکتری باسیلوس سرئوس مقاومدت

دما و فشار باال نیاز دارند و ب دکیل توکید مواد شیمیایی سمی ،بدرای

بیشددتری بدد اکسددید روی در مقایسدد بددا کیسددتریا منوسددایتوژنز،

فناوری نانو در دهۀ گذشت ب دکیل داشتن نقد

محیط زیسدت و موجدودات زندده ،سدمی و خطرندا

اشیرشیاکلی و اسدتافیلوکوکوس اورئدوس نشدان داد] .[۱8جیاند

و

مهم سامان های بیوکوژیکی (روشهای سبز)

همکاران ( )2888اکسید روی را در مقایس بدا اکسدیدهدای فلدزی

را در توکید نانوذرات فلزی نشان میدهدد کد مدیتوانندد جدایگزین

دیاکسدید تیتدانیوم ،اکسددید آکومینیدوم و دیاکسدید سدیلیکون در

خوبی برای روشهای فدو باشدند .روش سدبز کدمهزیند  ،سداده و

مقابلد بدا بداکتریهدای اشیرشدیاکلی ،سدودوموناس فلوئورسددانس و

سددازگار بددا محددیط زیسددت و دارای قابلیددت سددنتز در مقیدداس

باسیلوسسوبتیلوس عامل ضدباکتریایی قویتری گزارش کردند].[۱۱

باالست[6و .]5در روش سبز سنتز نانوذرات از سامان های بیوکوژیکی

یکی از مهمتدرین سدازوکارهای ضددمیکروبی ندانوذرات از راه توکیدد

مختلد ماننددد بدداکتری ،قددار  ،مخمددر و عصدداره گیاهددان اسددتفاده

فوتوکاتاکیتیکی گون های اکسیژن فعال ( ،)ROSتخریب غشا و دیوارۀ

میشود] .[9در سنتز میکروبی نانوذرات ک با اسدتفاده از گوند هدای


سلول باکتری ،قطع انتقال انرژی ،مهار فعاکیت آنزیمی و مهار سدنتز

مختلد ریزاندددامهددا انجددام مدیشدود ،بد دالیددل مختلفددی ازجملد

 DNAاست .سازوکار عمل ندانوذرات اکسدید روی نیدز مشداب سدایر

زیستسازگاری ،برای کاربردهای مختلفی ازجمل پزشدکی اسدتفاده

ندددانوذرات اسدددت وکدددی بیشدددتر از راه تخریدددب دیدددوارۀ بددداکتری

میشود اما مرحلۀ اول کد تهید و توکیدد ریزانددامهاسدت ،معمدوالً

عمل میکند] .[۱2جونز و همکداران ( )2880فعاکیدت ضددمیکروبی

اسدت].[4

نانوذرات اکسید روی را مطاکع و نتدایج خدود را مطدابق بدا فرضدیۀ

پیشرفتهای اخیر نق

زمانبر و پرهزین تر از اسدتخرا عصداره گیاهدان مختلد

08

هسدتند امدا

( )2884اثددر

در مقایس با ریزاندامها ،استفاده از گیاهان ب دکیل بینیازی از کشت

انباشت نانوذرات در داخل غشای سلوکی و سیتوپالسم باکتری شدر

سلوکی و زمانبر نبدودن تهیدۀ مدواد اوکیدۀ سدنتز ندانوذرات ،قابلیدت

کردند .آنها در تحقیق خود کش کردند ک ندانوذرات اکسدید روی

بسیاری برای سنتز در مقیاس باال دارد] .[0عطرمایۀ میخ ،از دیرباز

علید اشیرشددیاکلی فعاکیددت ضدددمیکروبی نشددان مددیدهنددد .آنهددا

ب دکیل طعم و رایح و خواص درمانی بسدیار بدارز در درمدان اندوا

ادعا کردند ک این فعاکیت نتیجۀ تجمع داخدل سدلوکی ندانوذرات در

عفونددتهددای دهددان و دندددان مددورد توج د بددوده اسددت] .[8بددرای

غشای باکتری و مناطق سیتوپالسمی سدلولهاسدت] .[۱3عدالوه بدر

ب دستآوردن عطرمایۀ میخ ،با فرایند تقطیر از بخ های مختلد

انباشت نانوذرات در سلولهای باکتری ،سازوکار ضدباکتریایی دیگری

آن شامل برگ ،گل ،غنچ و حتی شاخ های گدلدار گیداه اسدتفاده

برای نانوذرات اکسید روی با نام آزادی یونهای روی پیشنهاد شدده

می شود وکدی بهتدرین ندو آن ،عطرماید اسدت کد از غنچد هدای

است] .[۱4با توج ب مقدم و اهمیت موضو  ،هدف از انجام تحقیق

ناشکفت ب دست میآید .عطرمایۀ میخ ،را ب وسیلۀ تقطیر با آب یا

حاضر سنتز نانوذرات اکسید روی ب روش سدنتز سدبز بدا اسدتفاده از

بخار ب دست میآورند ک ترکیب اجزای این عطرمای شامل  98تدا

عصاره میخ ،و مقایسدۀ سد روش حدرارت دهدی شدامل اتدوکالو،

 88درصد اِگنول ۱8 ،تا  ۱5درصد استات اِگنول و  ۱2درصد مخلوط

مددایکرویو و هیتددر همددزندار اسددت و در آخددر بررسددی اندددازه،

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هجده ()1044

سنتزشده است.

 8/25میلیمتر و گاز هلیوم ب عنوان فاز سیال استفاده شد.

 .2مواد و روشها

 2-2-2تجزیۀ ویژگیهای نانوذرات اکسید روی

اندازه گیری متوسط اندازۀ بلورینگی نانوذرات اکسید روی سنتزشدده

 ۱-2تهیۀ عصاره میخک
ب منظور تهیۀ عصاره میخ 68 ،،گرم از میخد ،تهید شدده از بدازار
تبریز ،آسیاب و ب  388میلیکیتر محلول اتانول (شامل  98میلیکیتر
آب و  38میلیکیتر اتانول) اضاف شد و محلول برای مدت  24ساعت
در حمام آب گرم ک دمدای آن بدر روی  55 Cتنظدیم شدده بدود،

با استفاده از تجزیۀ پراش پرتو ایکدس  3بدا طدول مدو ۱/54ºAو در
محدودۀ  2θمابین  ۱8تا  88درج  ،انجام و قطر بلورها با اسدتفاده از

انورینژاد و همكاران – صص87-78 :.

ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی و فوتوکاتاکیتیکی نانوذرات اکسدیدروی

این دستگاه از ستون مویین ) (Capillary HP-5بدا ابعداد  38متدر ×

سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش...

ریخددتشناسددی و کدداربرد نددانوذرات سددنتزشددده در زمینددۀ مددوارد

شرکت اجیلنت  2است ترکیبات مؤثر در عصاره میخد ،تعیدین و در

فرمول شرر (معادکۀ  )۱حساب شد]۱9و.[۱6
D = λ ×0.89 / βcos θ

()۱

قرار گرفت .پس از آن محلول ب وسدیلۀ کاغدذ صدافی ،صداف شدد و
ب وسیلۀ روتاری اواپراتور ،با شرایط دمایی  ،68Cفشار  8/4اتمسدفر
و دور  ، 288 rpmبرای مدت  ۱ساعت ،حدالل اتدانول جددا شدد تدا
عصاره آبی میخد ،بد دسدت آیدد .ایدن عصداره در شیشدۀ تیدره و
درببست قرار داده و تا زمان سنتز نانو ذرات اکسید روی در یخچال
نگهداری شد.

در این معادک  β ،λ ،D ،و  θب ترتیب انددازۀ بلدور ،طدول مدو کوکدۀ
توکیدکننددۀ پرتدو ایکددس ،پهندای پدین در نصد ارتفدا بیشدین و
زاویۀ پدراش اسدت .بررسدی ریخدت شناسدی ندانوذرات اکسدید روی
سددنتزشددده بددا اسددتفاده از میکروسددکو اککتروندی روبشدی 4انجددام
شد].[۱5
تعیین خاصیت آنتیاکسیدانی نانوذرات سدنتزشدده بد روش احیدای

 2-2سنتز سبز نانوذرات اکسید روی
نمدددد ،فلددددزی نیتددددرات روی  6آبدددد از شددددرکت مددددر

۱

برای سنتز سبز نانوذرات اکسید روی تهید شدد و بدر اسداس نتدایج
قبلی 4 ،گرم نمد ،نیتدرات روی و مقددار  28میلدیکیتدر عطرمایدۀ
میخ ،با هم مخلوط و پس از حرارتدهی با س روش هیددروترمال
(دمای  ۱2۱Cو فشار  ۱/5بار) ب مدت  ۱5دقیق  ،مایکرویو (تدوان
 088وات و بدرای مددت زمددان  3دقیقد ) و حدرارتدهددی بدا هیتددر
همزندار (دمای  ۱58 Cو مدت زمان  2ساعت) ،برای انجام فرایند
آهکینگی و توکید پودر نانوذرات در کوره بدا دمدای  488 Cو بدرای
مدت  2ساعت قرار داده شد .پودر زردرن

و آهکیند شددۀ حاصدل،

نانوذرات اکسید روی سنتزشده است]۱6و.[۱5

رادیکال آزاد )5 (DPPHک این ماده از شرکت سدیگما  6تهید شدده
بود ،انجام شد .برای تعیین فعاکیت آنتیاکسدیدانی ندانوذرات اکسدید
روی سدددنتزشدددده غلظدددتهدددای مختلد د از محلدددول ندددانوذرات
سنتزی حلشده در دیمتیل سوکفوکسدید بدا  ۱میلدیکیتدر محلدول
متانوکی ( 58درصد) حاوی  )۱mM( DPPHآمیخت و ب شدت تکان
داده شد .سپس در دمای اتا و تاریکی ب مدت  38دقیق نگهدداری
و جذب آنها در طولمو  528نانومتر با اسدتفاده از طید نورسدنج
) (UV visانددازهگیدری و درصدد مهارکننددگی مطدابق معادکدۀ ()2
حساب شد] .[۱0در این پژوه

برای بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی

نددانوذرات اکسددید روی سددنتزشددده از نسددبتهددای ۱8mg/mL
و  28 mg/mLاستفاده شد.
درصد فعاکیت مهارکنندگی رادیکال DPPH

 ۱-2-2تجزیۀ عصاره میخک

= )۱ -)Asample/Acontrol( × ۱88

یکددی از اصددلیتددرین تجزیدد هددای انجددامگرفتدد کرومدداتوگرافی
گازی -طی سنجی جرمی ) (GC-MSاست ک امکان تجزیۀ کمی و
هم تجزیۀ کیفی عصارههای گیاهی با آن وجدود دارد و سداخت شددۀ
1. Merck GmbH & Co. KG, Darmstadt, Germany

( )2
2. Agilent 6890, Santa Clara, CA, USA
3. XRD: D5000, Siemens Co., Karlsruhe, Germany
4. SEM, CamScan MV 2300, Tescan, Czech Republic
5. 2,2-Diphenyl-2-picrylhydrazyl
6. St.Louis, Missouri, USA
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سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش...

ک در آن  Asampleجذب نمون و  Acontrolجذب نمونۀ شاهد است.

 .3نتایج و بحث

بد منظددور ارزی دابی خاص دیت فتوکاتاکیسددتی نددانوذرات اکس دید روی

 ۱-3بررسی خصوصیات عصاره میخک

سنتزشددده8/5 ،گدددرم از ندددانوذرات اکسددید روی سدددنتزشدددده در

تجزیۀ  GC-Msنشان داد ک هفت مدادۀ مهدم در عطرمایدۀ میخد،

 ۱88میلیکیتر محلول متیلنبلو با غلظت  5، ppmاضاف و در معرض

وجود دارد (جدول ( ))۱ک ترکیبات اصلی آن شامل اوژنول ( )%06و

نور  UVبا طول مدو  368ندانومتر قدرار داده شدد .پدس از گذشدت

بتاکاریوفیلن ( )%9است.

 2ساعت ،غلظدت متدیلنبلدو در نموندۀ مدذکور ،بد وسدیلۀ دسدتگاه
جدول  .1ترکیبات تشکیلدهندۀ عطرمایۀ میخک.

طی نورسدنج در طدول مدو  663ندانومتر ،انددازهگیدری و میدزان

Table 1. Main components of clove extract.

تخریب رن  ،بر حسب درصد گزارش شد].[28

Component
name

number

برای بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی سنتزشده با

)(%

استفاده از عصداره میخد ،بد روش انتشدار چاهد ،از بداکتریهدای

1

 decana

 1.0

استافیلوکوکوس اورئوس (( )PTCC1189گرم مثبت) و اشرشیا کلدی

2

 Methoxyphenol

 0.5

3

 Naphthalene

 0.5

4

 Chavicol

 1.2

5

 Eugenol

 86.0

باکتری در هر نمون از استاندارد نیم درصد م،فارکند استفاده شدد.

6

 Caryophyllene

 7.0

نمونۀ حاصل از این استاندارد حاوی  ۱80بداکتری بدود .بدرای انجدام

7

 Eugenol acetate

 3.2

تست ضدباکتری ابتدا نانوذرات سنتزشده در محلول حاوی دیمتیل

8

 Hephazane

 1.8

(( )PTCC1395گرم منفی) (بان ،میکروبی ایران) استفاده شد .برای
بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوذرات سنتزشده ،ابتدا باکتریهدا در
محیط کشت بیانشده کشت شدند .برای مشخصکردن تعداد اوکیدۀ

سوکفوکسید و آب مقطر ک با نسبت  ۱ب  ۱8مخلدوط شدده بودندد،
باتکاندادن شدید ،حل شدند .علت استفاده از دیمتیل سوکفوکسید
این است ک نانوذرات اکسید روی در آب نامحلول است و این مداده
سبب انحالل این نانوذرات مدیشدود .در ادامد بدرای انجدام تسدت،
باکتریهای گرممنفی و گرممثبت کشت داده شده بر صفحات حاوی

 2-3ساز و کار و روش سنتز نانوذرات اکسید روی
سنتز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخ ،مطابق واکن هدای سد
مرحل ای زیر انجام میپذیرد:

محیط کشت  ،PCA۱ب صورت خطی کشدت شددند .سدپس بدر روی

O

+6



+2

 Zn

پلیتها حفرههایی ب قطر  0میلیمتر ایجاد شد .بر روی هدر ید ،از
O

این حفرهها آویزش نانوذرات سنتزشده  ۱88میکروکیتر منتقدل شدد.

+2

 ZnO +

Zn

در پایان کار پلیتها ب مدت  24ساعت در انکوباتور با دمای 36/5C

در واقع گروه نیترات موجود در نم ،فلزی نیترات روی  6آبد ید،

قرار گرفت .برای پیبردن ب این ک نانوذرات سنتزی دارای خاصدیت

اکسیدکنندۀ بسیار قوی است و میتواند گروههای هیدروکسیل را ب

ضدباکتریایی هستند یا خیر ،باید در کنارههای حفره های ایجادشدده

گروه های کربونیل تبدیل کند .عالوه بر این ،عصداره میخد ،حداوی

از رشد باکتریها ممانعت شده باشد ک اصدطالحاً بد ایدن منطقد ،

مواد احیاکنندۀ بسیار قوی مانند اوژنول و بتاکاریوفیلن است ک ایدن

منطقۀ مهار رشد گفت میشود .بدرای اطمیندان از نتدایج حاصدل از
انجام تست ،هرکدام از گون های باکتریهادو بار آزمای

شدند.

ترکیبات ب دکیل داشتن گروههای

با یونهای

وارد واکن

میشوند و آنها را احیا میکنند ک در آخدر ندانوذرات اکسدید روی
سنتز میشوند].[۱0

1. Plate Count Agar
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استفاده از روش حرارتدهی اتوکالو ،مایکرویو و هیتدر همدزندار در

شکل (( )d -)۱نشان داده شده است.

X’pert

مطابق فرمول شرر و با استفاده از ندرمافدزار  X’pertمتوسدط انددازۀ

و با مطابقت قراردادن اکگوی حاصل از تجزی با اکگوی مرجع (شدکل

بلورینگی برای س پی ،اول ک دارای باالترین شدت هسدتند ،بدرای

( ))2مربوط ب اکسید روی در این نرمافزار ،چنین ب دست آمدد کد

نددانوذرات اکسددید روی سددنتزشددده بددا س د روش حرارتددی اتددوکالو،

از آنجایی ک در اکگوی حاصل از تجزی برای نمون های سنتزشده بدا

مایکرویو و هیتر همزندار برابر با 45 ،58و  52نانومتر اسدت .عدالوه

هر س روش هیچ پی ،اضاف ای وجود ندارد ،ک ایدن نشدان دهنددۀ

بر این ،پی،ها و عرض نسبتاً کم آن هدا نشدان دهنددۀ درجدۀ بداالی

خلوص نانوذرات اکسید روی سنتزشده است .موقعیت پی،هدا بدرای

بلوری محصول است .مجموع ای از پی،ها کد در زاوید هدای بدین

هر س نمون مقادیر  2در زوایدای ،49/9 ،36/4 ،34/9 ،32/8

 38تا  48درجد مشداهده مدیشدود ،مربدوط بد تشدکیل سداختار

شکل (( )a-d -)۱نشان داده شده است .با استفاده از نرمافزار

 92/9 ،68/2 ،60/809۱ ،66/5 ،63/3 ،56/9و 99/۱

ش

مشاهده شد ک هرکدام از پی،ها دارای صفحاتی ب ترتیدب (،)۱88

نانوذرات سنتزشده تیز است و جدایی پی،ها بسیار مطلوب است ک

(،)28۱( ،)۱۱2( ،)288( ،)۱83( ،)۱۱8( ،)۱82( ،)۱8۱( ،)882

دکیلی بر ت،فاز بودن ساختار بلوری آن است].[2۱

شکل  .1تجزیۀ XRD

انورینژاد و همكاران – صص87-78 :.

نتایج تجزیۀ  XRDبرای نمونۀ نانوذرات اکسدید روی سدنتزشدده بدا

کتابخان  XRDبرای نانو ذرات اکسید روی سنتزشدده اسدت کد در

سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش...

 3-3تعیین اندازۀ بلور نانوذرات اکسید روی سنتزشده

( )884و ( )282هسددتند .پیدد،هددا در تطددابق کامددل بددا مرجددع

گوشی اکسید روی است .پی،های موجود ب دکیل بلدوریبدودن

نانوذرات سنتزشدۀ اکسید روی با استفاده از عصاره میخک و ) (aروش حرارتدهی اتوکالو ) (bمایکرویو ) (cو
هیتر همزندار ) (dالگوی مرج مربوط به اکسید روی در کتابخانۀ نرمافزار .xpert

Figure 1. XRD pattern of the synthesized ZnO NPs using clove extract and hydrothermal (a), Microwave (b),
heater and stirrer (c) heating methods, standard curve (d).
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سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش...

 4-3ریختشناسی نانوذرات اکسید روی سنتزشده

دارای شکل غاکباً دارای ساختارهای چندوجهی (ش وجهی) هستند

شددکل ( )2تصددویر حاصددل از تص دویربرداری  SEMانجددامگرفت د بددا

و در سنتز آن ها آگلومره شدن ب صورت جزئی مشاهده میشود ،کد

بزرگ نمایی  28میکرومتر بر روی نانوبلورهای اکسید روی سنتزشده

ب نظر می رسد با توج ب پایداربودن اندازۀ بلورهای ب دست آمدده و

با استفاده از روش حرارتدهی اتوکالو ،مایکرویو و هیتر همدزندار را

هم چنین ی،نواختبودن انددازۀ آنهدا ،نانوبلورهدای بد دسدتآمدده

نشان می دهد .همان گون ک مالحظ میشود ،ندانوذرات سدنتزشدده

کاربردهای مناسبی داشت باشند.

شکل  .2تصویر تجزیۀ  SEMنانوذرات سنتزشدۀ اکسید روی با استفاده از عصاره میخک و روش حرارتدهی اتوکالو )(a

مایکرویو

) (bو هیتر همزندار)(c

Figure 2. SEM images of the synthesized ZnO NPs using clove extract and hydrothermal (a), Microwave (b),
heater and stirrer (c) heating methods.
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نتایج حاصل از ارزیابی خاصیت فتوکاتاکیستی نانوذرات اکسدید روی

خاصیت آنتیاکسیدانی  %95است ک ب نظر میرسد عصاره میخد،

سنتزشده با عصاره میخ ،و روشهای حرارتی مختل  ،نشان دهنددۀ

ب تنهایی خاصیت مناسبی در مهار رادیکال های آزاد داشت

امدا بدا

خاصیت باالی رن بری و تخریب متیلنبلو ب وسیلۀ نانوذرات اکسدید

استفاده از آن ب عنوان مادۀ اوکی در سنتز نانوذرات اکسیدروی ،ایدن

روی تهی شده است .همانگون ک در جدول ( )2مالحظ میشو ،در

خاصیت افزای

طول مدت زمان  2ساعت در معدرض پرتدو  ، UVندانوذرات اکسدید

از آنجایی ک قطر بلورهای نانوذرات اکسید روی سنتزشده با عصداره

روی سنتزشده با روش مایکرویو و هیتر همدزندار ،دارای بیشدترین

میخ ،و با استفاده از روش حرارت دهی مایکرویو از قطدر ندانوذرات

متیلنبلو هستند .ب نظر

سنتزشده ب وسیلۀ دو روش دیگر کمتر است کذا این نانوذرات دارای

میرسد اندازۀ ذرات ب دستآمده ارتباط مستقیمی با ایدن خاصدیت

نسبت سط ب حجم بیشتری در مقایس بدا ایدن ویژگدی ندانوذرات

دارد و هرچ اندازۀ ذرات کمتر باشد ،ب علت نفوذ بیشتر و کامدلتدر،

سنتزشده با دو روش دیگر است کذا واکن پذیری نانوذرات اکسدید

تخریب مناسبتری را ب دنبال دارد .نتایج ب دستآمدده در راسدتای

روی سنتزشده با روش مایکرویو ،بیشتر و خاصدیت فتوکاتاکیسدتی و

نتایج حاصل از تحقیقات سیار و جعفدریزاده مداکمیری اسدت].[۱0

آنتیاکسیدانی آنها بیشتر است.

( )%98و کمترین ( )%66درصد تخریب رن

آنان موفق ب حذف  %06از رن

پیدا کرده است.

متیلنبلدو در طدول مددت زمدان 3

سداعت بد وسدیلۀ ندانوذرات اکسدید روی تهید شدده بدا کورکدومین

 6-3خاصیت ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی سنتزشده

زردچوب شدند.

خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات اکسدید روی سدنتزشدده بدا عصداره

همچنین نتایج ب دستآمده نشان داد کد خاصدیت آنتدیاکسدیدانی

میخدد ،و سدد روش حددرارتدهددی مختلدد در برابددر دو بدداکتری

نانوذرات اکسید روی سنتزشده با استفاده از عصداره میخد ،و روش

اشریشیا کوکی و استافیلوکوکوس ارئوس و بر اسداس قطدر محددودۀ

مایکرویو برابر باالترین مقدار  08درصد را داراست (جدول (.))2

مهار رشد ،در جدول ( )3آورده شده است.

جدول  .2خاصیت فتوکاتالیستی و آنتیاکسیدانی نانوذرات

جدول  .3خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات اکسید روی

اکسید روی سنتزشده با عصاره میخک.

سنتزشده با عصاره میخک.

Table 2. Photocatalytic and antioxidant activities of the
synthesized ZnO NPs and three different heating methods.

Table 3. Bacterial activity of the synthesized ZnO NPs and
three different heating methods.

method

انورینژاد و همكاران – صص87-78 :.

اکسید روی سنتزشده

کرد .نتایج در تحقیدق حاضدر نشدان داد کد عصداره میخد ،دارای

سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش...

 5-3خاصـیت آنتـیاکسـیدانی و فتوکاتالیسـتی نــانوذرات

حاضر ،میتوان ب خاصیت آنتیاکسیدانی باالی عصاره میخ ،اشداره

Color degradation
)(%

Antioxidant
)(%

method

 Escherichia coliCreated clear
)zone (mm

Staphylococcus
aureus-Created
)clear zone (mm

 Autoclave

 70

 85

 Autoclave

 11

 12

 Microwave

 79

 89

 Microwave

 13

 14

 Heater stirrer

 66

 80

 Heater stirrer

 11

 13

انزابی با سنتز نانوذرات اکسید روی ب وسیلۀ عصاره زرش ،و ارزیابی

همانگون ک در جددول ( )3مالحظد مدیشدود ،تمدامی ندانوذرات

خاصیت آنتیاکسیدانی آن ها ،ب این خاصیت با درصد مهارکننددگی

اکسددید روی سددنتزشددده در برابددر هددر دو گوندد بدداکتریهددای

 20/0دست یافت] .[22در مقایس با نتایج ب دست آمده در تحقیدق

گرممثبت و منفی از خود خاصیت ضدباکتریایی نشدان مدیدهندد و
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سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش...

هرچند این خاصیت برای نانوذرات اکسید روی سدنتزشدده بدا روش

نانوذرات اکسید روی را بدا کوچد ،تدرین انددازه و بداالترین خدواص

حرارتدهی مایکرویو از مابقی بیشتر است ک این نتایج نیز بد طدور

فتوکاتاکیستی ،آنتیاکسیدانی و ضدباکتریایی دارد .نتایج ب دستآمده

مستقیم ب اندازۀ کوچ ،تر ندانوذرات سدنتزشدده بدا روش مدایکرویو

نشان داد ک سنتز نانوذرات اکسید روی ب روش سبز بدا اسدتفاده از

مرتبط است ک در سنتز با استفاده از مایکرویو با توجد بد حدرارت

عصاره میخ ،و حرارتدهی با مایکرویو ،روشی آسان (بدون نیاز بد

سریع و ی،نواخت بر روی نمون هدای مدورد نظدر ،منجدر بد سدنتز

حاللهای شیمیایی و روشهای پیچیده) و مقرونب صرف در مقایس

مناسب و دارای پایداری باالی خواهد شد .تحقیقات بسدیاری نشدان

با سایر روشهای فیزیکی و شیمیایی در سنتز ایدن ندانوذرات اسدت.

داده است ک با افزای

قطر نانوذرات فلزی و اکسید فلدزی ،نسدبت

نانوذرات اکسید روی سنتزشده با روش ب دسدتآمدده و انتخدابی در

پیداکرد ،میزان پیوستن نانوذرات بد

تحقیق حاضر در فرمولبندیهای غذایی ،دارویی و آرایشدی قابلیدت

سط ب حجم نانوذرات کاه

دیوارۀ سلوکی و غشای سیتوپالسمی و یا نفوذ آنهدا از غشدا کداه

استفادۀ بسیار دارند .پیشنهاد میشود ک برای ادامۀ تحقیدق ،سدایر

مییابد و خاصیت ضد میکروبی آنها کم میشود[23-26و.]۱6

روشهای سبز سنتز نانوذرات مانند سنتز در دمای محیط نیز انجام

شکل ( ،)3هاکۀ شفاف ایجادشده دور چاه ،های پرشدده بدا عصداره

گیرد و با روشهای مختل سنتزشده در مقاکۀ حاضر مقایس شود.

میخ ،و نانوذرات اکسید روی سدنتزشدده بدا روش مدایکرویو آورده
شده است.

اشریشیا کولی
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شکل  .3هالۀ شفاف ایجادشده دور چاهک پرشده با عصاره

میخک و نانوذرات اکسید روی سنتزشده با مایکرویو.
Figure 3. Created clear zones around the wells containing the
synthesized ZnO NPs using clove extract and microwave heating
against Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
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