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با استفاده از  به روش شیمی سبز شده سنتز اکسید روینانوذرات یابی  مشخصه

 باسیلوس یباکتر
 

  *4یمحسن صفائ، 3مسعود حاتمی، 2ی مبارکهمحمد سلمان، 1گین بشردوستن

 
 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو مرکز تحقیقات

 ( mohsen_safaei@yahoo.comیسنده مخاطب: ون *) 

 

 چکیده 
به طور قابل  اند. کرده جلبنحصر به فرد خود م اتیبه خصوصرا  یاژهیتوجه و یرو دی، نانوذرات اکسریاخ یها در سال

ها و  وتی، هم پروکارنابراینمهم در موجودات زنده است. ب یماده مغذ کی ی، شواهد نشان داده است که رویتوجه

در  یمولکول ستیز باتیترک ریو سا نی، پروتئمیآنزها و مخمرها با استفاده از  ها، قارچ یها از جمله باکتر وتیوکاری هم

در این  .رندیگ یقرار م یبردار مورد بهره یرو دیسنتز نانوذرات اکس یبرا یخارج سلول ای یداخل سلول ریسم کی

یابی نانوذرات  سنتز شد. مشخصه sp لوسیباس یباکترستفاده از به روش میکروبی و با ا یرو دیاکس پژوهش نانوذرات

 یالکترون کروسکوپی(، مXRD) کسیپراش اشعه ا، (Raman)رامان  ینجس فیطهای  تهیه شده توسط آزمون

بدست آمده از  جینتابررسی شد.  (EDS)و طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس  (FESEM) یدانینشر م یروبش

 ،ییایمیش یوندهایپ نییها و تع آن یهندس یابیها و ارز مولکول ییشناساانجام شده شامل  یها نآزمو لیو تحل هیتجز

 دییسنتز نانوذرات را تا ،و شناسایی عناصر سازنده ذراتو اندازه نانو یشکل ظاهر ،یفاز ییو شناسا یساختار بلور

 45 یدانینشر م یروبش یالکترون کوپوسکریم ریانـدازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از تصو توسطنمودند و م

 . شد نیینانومتر تع

 

 .لوسیباس ،یابی، نانوذرات مشخصه ،یکروبیسنتز م ،یرو دیاکسهای کلیدی:  واژه
 

  مقدمه -1
 دجایا یاز علوم کاربرد نهیدر هر زم یظهور کرده است که انقالب یفناور کینانو به عنوان  ی، فناوردهه گذشته یط

تا  1کوچک از  ارینانو با اندازه ذرات بس اسینانو است که با مواد در مق یفناور یها از روش یکی ه نانوذراتکرده است. حوز

 زیخواص متما یدارا اد،یکوچک و نسبت سطح به حجم ز اریاندازه بس لیبه دل راتنانومتر در ارتباط است. نانوذ 100

، نانوذرات با ارائه راستا نیدر ا .]1[ شود یتوده آنها مربوط م یها نسبت به نمونه در خواص یهستند که به تفاوت قابل توجه

 ومیتانیت دیاکس یفلزات وجود دارد از جمله د دیاز اکس یاند. انواع مختلف مختلف ادغام شده عینوآورانه در صنا یها حل راه
                                                           

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ی حرفه ای دندانپزشکی،اوی دکتردانشج -1

کرمانشاه، کرمانشاه،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو قاتیمرکز تحق مواد،کارشناسی ارشد نانو-2

 رانیا

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،فک و صورت ،گروه بیماریهای دهان تادیاراس -3

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو قاتیرکز تحقاستادیار م -4
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(TiO2)میندیا دی، اکس (III) (In2O3)یرو دی، اکس (ZnO)قلع  دی، اکس(IV) (SnO2) میسیلیس دیاکس یو د (SiO2) که ،

 دینانوذرات اکس نیاز مهمتر یکی، به عنوان یرو دینانوذرات اکس. ]2[ شود یم دیبه وفور تول کهاز آنهاست  یکی یرو دیاکس

. ]3،4[ اند مختلف قرار گرفته یها نهیوم مردم در زممورد استفاده عم ییایمیو ش یکیزیخاص ف یها یژگیو لیبه دل ،یفلز

 شیساضد تیخاص کیالست بیترک یتوانند برا یها م آن رایز ،استفاده شد کیدر ابتدا در صنعت الست یرو دیاکس نانوذرات

 لیه دلب .]5،6[ بخشد یعملکردها بهبود م ریو سا یریضد پ ،شدت ،یرا در چقرمگ یمریپل یفراهم کنند و عملکرد باال

و ضد  یشیمانند مواد آرا یدر محصوالت مراقبت شخص یا ندهی، به طور فزایرو دیاکسجذب اشعه ماورا بنفش  یخواص باال

 UVانسداد  یو عال یکروبیم ، ضدییایباکتر خواص ضد یدارا یرو دی، نانوذرات اکسنیعالوه بر ا. ]7[ شود یآفتاب استفاده م

جذاب مقاومت در  یعملکردها یرو دیتمام شده با افزودن نانوذرات اکس یها پارچه ،ی، در صنعت نساجنیهستند. بنابرا

ذکر شده در باال، از  یجدا از کاربردها. ]8[ گذارند یم شیو ضد بو را به نما ی، ضد باکتریبرابر اشعه ماورابنفش و نور مرئ

استفاده  زین رهیو غ کیالکترون عیصنا ،ستیلبتن، فتوکاتا دیصنعت، از جمله تول گرید یها در شاخه توان یم یرو دیاکس

 .]9،10[ دنمو

کنند.  یاز خواص را فراهم م یعیوس فیاندازه و شکل وجود دارند، ط یباال اریکه در تنوع بس یرو دیکسرات انانوذ

شامل روش  است که عمدتا افتهیتوسعه  یا بطور گسترده ریاخ یها در سال یرودینانوذرات اکس داریپا یساز آماده یها روش

 یستیبدون محلول و روش سنتز ز ییایمیش یکیروش مکان ،حالت جامد کیتیرولی، روش پژل ، روش سلییایمیرسوب ش

است.  افتهیتوسعه  یا به طور گسترده یرو دینانوذرات اکس یساز آماده یبرا ییایمیو ش یکیزیف یها روش .]10[ باشد یم

اعتقاد بر . ]11[ سازگار است یستیز طیاز نظر مح شتریب رایز ،ار گرفته استمورد توجه قر شتریسبز ب یمی، توسعه شامروزه

 ییایمیش یها نسبت به روش یرو دیسنتز نانوذرات اکس یبرا ستیز طیو سازگار با مح یستیسنتز ز یاست که فناور نیا

 هیته یرو دی. نانوذرات اکسسازگار است ستیو ز یسم ری(، غنییپا متی)با ق ی، اقتصادستیز طیسازگارتر با مح یکیزیو ف

 شیبه نما یعال ییایباکتر و ضد یسرطان ضد تیمانند فعال یپزشک یکاربردها یبراا ر یادیز لیروش پتانس نیشده توسط ا

و انجام شد  sp لوسیباس یباکتر لهیبوسبرای نخستین بار  یرو دیاکسنانوذرات  یستیزسنتز مطالعه  نیدر ا .]10[ گذارند یم

 .رفتقرار گ یسنتز شده، مورد بحث و بررس ییذرات نهانانو یابی مشخصه یت،ادر نه

 

 ها مواد و روش -2

 اکسید رویسنتز میکروبی نانوذرات  -1-2
 یباکتر هیاساس سو نیشدند. بر ا دیتول ییایمطالعه با استفاده از روش سنتز باکتر نیدر ا روی دینانوذرات اکس

 یمل مرکزاز  IBRC-M 11083یبا شماره دسترس شود یاستفاده م یفلز های ونیامل کاهنده که به عنوان ع sp لوسیباس

کشت  طیآن را در مح یتوده سلول هیاز بـاکتری، جهت ته زولهیا یکلون هیشد. پس از ته هیته رانیا یستیو ز یکیژنت ریذخا

ساعت در انکوباتور  48بمدت  قهیدور بر دق 160و  C° 30ی به عنوان منبع کربن در دماگلوکز و با استفاده از  یبیترک

 یدقیقـه جهت جداساز 15دور در دقیقه به مـدت  5000بدست آمده با سـرعت  یییاباکتر . تودهمیشیکردار کشت داد

 یلیگرم بر م یلیم 6/0 غلظت حاوی محلول از لیتر میلی 50 زانیپس م. سسانتریفیوژ شد اءیعوامل اح یحاو ییرو عیما

بدست آمده در  . محلوله شدزوداف ییرو عیمحلول ما تریل یلیم 50 یحاو یتریل یلیم 250 به  فالسک یرو تراتین تریل

نانوذرات جهت  یحاو یینها های. سپس محلولگردیدکوبه ساعت ان 48 به مدت قهیدور بر دق 160با سرعت  C° 30ی دما

   .]12[ شدواتمن عبور داده  یاز کاغذ صاف هایحذف ناخالص
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 اکسید روییابی نانوذرات  مشخصه -2-2
 رامان لیتبد ینجس فیتوسط ط ییایمیص شاوخ و یختارسا لیو تحل هیتجز سنتز شده، اکسید رویبرای نانوذرات 

(Raman با دستگاه ساخت شرکت )RIGAKU  مدلFIRSTGUARD ،توسط آزمون پراش  یفاز ییو شناسا یساختار بلور

 پکروسکویو اندازه نانوذرات توسط م مورفولوژی، PHILIPSساخت شرکت  PW1730دستگاه مدل  با( XRD) کسیاشعه ا

و در نهایت شناسایی و آنالیز عنصری توسط  TESCAN( با دستگاه ساخت شرکت FESEM) یدانینشر م یروبش یالکترون

 انجام شد. ،Broker( با دستگاه ساخت شرکت EDS) یکسپرتو ا یپراش انرژ یسنج یفطآشکارساز 

 

 نتایج و بحث -3
به روش سنتز زیستی است. نوذرات اکسید روی سنجی رامان مربوط به سنتز نا( از طیف1طیف بدست آمده )شکل

به عنوان منبع ( Nd: YAG) زرینور ل ینانومتر 532 زریبا لاکسید روی  افتهیرشد  یاز ساختارها رامانپراکنده  یها فیط

ساختار  حساس هستند. اریبه نقص بس نیو همچن بلورمعموالً به ساختار  رامان یها گنالینشان داده شده است. س کیتحر

C یی( است که متعلق به گروه فضای)شش ضلع تیرتزوو اکسید روی یلورب
4
 6v دو واحد فرمول در هر  یاست که دارا

در مرکز  ینور یقیتلف یریگروه، هشت مجموعه محل قرارگ یطبق تئور است. C3vمکان  یها با تمام اتم یسلول اصل

 ی( و فونون نورE1Tو  A1Tمتقاطع ) یعرض یونون نورهستند که به دو ف یقطب E1و  A1 یها منطقه وجود دارد که حالت

( E2Hو  E2Lباال ) و نییبا فرکانس پا یها شامل دو حالت فونون E2که حالت  ی، در حالشوند یم می( تقسE1Lو  A1L) یطول

cm 437در  E2دار  غالب برچسب زیت یقله اصل .که رامان فعال هستند
رامان  یمشاهده شد و به عنوان حالت فونون نور 1-

، به شوند یمعموالً مشاهده م زین گرید یها قله است. اکسید روی تیوورتز یفاز شش ضلع یژگی، که وشود یاخته مفعال شن

cm  98عنوان مثال قله در 
cm 339)کم(، و قله در  E2معروف به  1-

 یمرز یها رامان مرتبه دوم است، که از فونون فیط 1-

cm 388و قله در  3E2H–E2Lمنطقه 
در  E2حالت  زیشدت نسبتاً باالتر و اوج ت شود. یگذار برچسب A1Tنوان تواند به ع یم 1-

437 cm
 یاز فاز شش ضلع افتهیرشد  اکسید روی ی، نشان داد که ساختارهامشاهده شده یها قله ریبا سا سهیدر مقا 1-

  .]13[ با تبلور خوب هستند تیوورتز
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 نتز شده.س یرو دیرامان نانوذرات اکس فیط - 1شکل

 

نشان داد که عامل زیستی که از آن برای سنتز نانوذرات استفاده شده است،  2 ی پراش اشعه ایکس در شکلالگو

را برای این ماده نشان داد.  هگزاگونالروی، فاز زینکیت با ساختار بلوری  دیاکسالگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات 

، θ2( به ترتیب در زوایای 201( و )100( ،)002( ،)101( ،)102( ،)110( ،)103( ،)112) ، (hkl)صفحات لریم یها سیاند

 یمتوسط برا یاندازه بلوردرجه محاسبه شد. همچنین  27/69و  06/68، 96/62،  57/56، 69/47، 30/36، 54/34، 75/31

طول موج  λ ی،ندازه بلورمتوسط ا Dکه  شدمحاسبه نانومتر  19 (1ی )رابطه ( با استفاده از فرمول شرر101قله ) ینباالتر

 .]14[ کامل نصف حداکثر است یپهنا Bپراش براگ و  یهزاو θآنگسترم(،  54056/1) یکساشعه ا

(1             )                                                                                                       B=kλ/Lcos(θ) 

 

 دهد نانوذرات اکسید روی را نشان می (a) 3لکترونی روبشی ارائه شده در شکل وسط میکروسکپ اتصویر گرفته شده ت

از چسبیدن و تجمع نانوذرات مجزا به هم، . شکل این نانوذرات نسبتا کروی بود و همچنین باکتری سنتز شد که توسط

توسط مقادیر کمی از  است کهانوذرات ن ی باالیسطحمساحت دند. دلیل این تجمع این است که ت بزرگتری تشکیل شذرا

. همانطور که تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی و نمودار هیستوگرام توزیع اندازه این اند داده شده عوامل زیستی پوشش

نانومتر متغیر است و بیشترین فراوانی  80تا  10ی این نانوذرات بین  نشان داد، محدوده قطر اندازه (b) 3نانوذرات شکل 

 .نانومتر بود 45اندازه وط به ذرات با مرب
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 سنتز شده. یرو دیرامان نانوذرات اکس فیط - 2شکل

 

 

 
 

(a) 



 

 6 

 
ع اندازه نانوذرات ( نمودار هیستوگرام توزیb) تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (a)  - 3شکل

 .سنتز شده یرو دیاکس

 

این  .ی را نشان دادرو دیاکس( وجود عناصر تشکیل دهنده نانوذرات 4)شکل( EDS)اشعه ایکس  تجزیه و تحلیل آنالیز

 .ی مقدار این عناصر هستند عناصر شامل روی و اکسیژن است که شدت پیک هر عنصر نشان دهنده

 
 

 .سنتز شده یرو دیاکس( نانوذرات EDSالگوی طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ) - 4شکل

 
 

(b) 

cp
s/

eV
 ˟
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 گیریجهنتی -4
شد.  استفاده یرو دیاکسسنتز نانوذرات  یبرا سازگار است، زیست سنتز میکروبی که روشیروش ، مطالعه نیر اد     

استفاده سنتز نانوذرات  یبرا sp لوسیباسی باکتریایی  گونه وروی  تراتین لیتر گرم بر میلی میلی 6/0محلول از بدین منظور 

 یهانانوذرات سنتز شده با استفاده از آزمون ی. بررس، صورت گرفتکار نیابرای  یرنوآوبه عنوان  باکتری نیاانتخاب  .شد

 یف(، طFESEM) یدانینشر م یروبش یالکترون یکروسکوپ(، مXRD) یکسپراش اشعه ا (،Raman) رامان یف سنجیط

 تجام شده، سنتز نانوذراان یها و آزمون یزهابدست آمده از آنال یج(، انجام شد. نتاEDS) یکسپرتو ا یپراش انرژ یسنج

 80تا  10 نیانـدازه نانوذرات سنتز شده ب یمحدوده نیهمچن نمودند. ییدرا تا ساختاریبا مشخصات مناسب  اکسید روی

 .نانومتر نشان داده شد 45. بیشترین فراوانی اندازه نانوذرات توسط نمودار هیستوگرام، شد نیینانومتر تع

 

 تشکر و قدردانی
 باشد.یم 990309کرمانشاه به شماره  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش مصوب در معاونت طرح تحقیقاتیحاصل  پژوهش نیا

 .ندینما تشکر و ریکرمانشاه تقد یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش معاونت دانند که ازیالزم م خودمقاله بر سندگانیون

 

 مراجع

1- Singh, Ravindra P., et al. "Biological approach of zinc oxide nanoparticles formation and its 

characterization." Adv. Mater. Lett 2.4 (2011): 313-317. 

2- Piccinno, Fabiano, et al. "Industrial production quantities and uses of ten engineered nanomaterials 

in Europe and the world." Journal of Nanoparticle Research 14.9 (2012): 1-11. 

3- Smijs, Threes G., and Stanislav Pavel. "Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in 

sunscreens: focus on their safety and effectiveness." Nanotechnology, science and applications 4 

(2011): 95. 

4- Ruszkiewicz, Joanna A., et al. "Neurotoxic effect of active ingredients in sunscreen products, a 

contemporary review." Toxicology Reports 4 (2017): 245-259. 

5- Kołodziejczak-Radzimska, Agnieszka, and Teofil Jesionowski. "Zinc oxide—from synthesis to 

application: a review." Materials 7.4 (2014): 2833-2881. 

6- Sahoo, Suchismita, et al. "Effect of zinc oxide nanoparticles as cure activator on the properties of 

natural rubber and nitrile rubber." Journal of applied polymer science 105.4 (2007): 2407-2415. 

7- Newman, Marissa D., Mira Stotland, and Jeffrey I. Ellis. "The safety of nanosized particles in 

titanium dioxide–and zinc oxide–based sunscreens." Journal of the American Academy of 

Dermatology 61.4 (2009): 685-692. 

8- Hatamie, Amir, et al. "Zinc oxide nanostructure-modified textile and its application to biosensing, 

photocatalysis, and as antibacterial material." Langmuir 31.39 (2015): 10913-10921. 

9- Xiao, Fang-Xing, et al. "Spatially branched hierarchical ZnO nanorod-TiO 2 nanotube array 

heterostructures for versatile photocatalytic and photoelectrocatalytic applications: towards 

intimate integration of 1D–1D hybrid nanostructures." Nanoscale 6.24 (2014): 14950-14961. 

10- Jiang, Jinhuan, Jiang Pi, and Jiye Cai. "The advancing of zinc oxide nanoparticles for biomedical 

applications." Bioinorganic chemistry and applications 2018 (2018). 

11- Elumalai, K., and S. Velmurugan. "Green synthesis, characterization and antimicrobial activities of 

zinc oxide nanoparticles from the leaf extract of Azadirachta indica (L.)." Applied Surface 

Science 345 (2015): 329-336. 



 

 8 

نهمین کنفرانس و  ،"بهینه سازی سنتز میکروبی نانوذرات اکسید منگنز به عنوان عامل ضد باکتریایی"  ،صفائی، م مقدم، ا و -11

نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد 

 https://civilica.com/doc/1133472،،1399گری ایران، ایران و انجمن ریخته

13- Khan, Aurangzeb. "Raman spectroscopic study of the ZnO nanostructures." J. Pak. Mater. Soc 4.1 

(2010). 

14- Getie, S., et al. "Synthesis and characterizations of zinc oxide nanoparticles for antibacterial 

applications." J Nanomed Nanotechno S 8.004 (2017). 


