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 توسنتزیبا روش نانوف شده  ساختهنقره  نانو ذراتباكتريال  یاثر آنت یبررس

 کلیو توام با كلرآمفن يیتنها به

 
 *شفقت یعل

 .رانیخلخال، ا ،واحد خلخال ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمیگروه ش

 4/11/96 :پذیرشتاریخ          10/7/96 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
و استفاده  یموضوع نانو فناور ریاخ یها دههدر 

 یها بخشنانو ذرات مختلف در  یها وردهآفراز 

(. در 1است ) افتهی یریمگچشگسترش  ع،یصنا گوناگون

و  یعلوم پزشک یها حوزهبه  ینانو فناورراستا  نیا

مختلف آن مانند  یها بخشو در  داکردهیپورود  ییدارو

 گرفته قرار استفاده ردموو درمان  صیتشخ ،یریشگیپ

در دسترس،  یعلم یها  گزارش واست. مطالعات 

 نانو ذرات یها تیفعالو  ها یژگیواز آن است که  یحاک

دارد.  میارتباط مستق ها آنو نوع  یبا ابعاد، شکل هندس

باشد،  تر کوچک ها آنمعنا که هر چه ابعاد و اندازه  نیبد

از  یزترینگا  شگفتمتنوع و  یها تیفعالو  ها یژگیو

 یمتدهاامروزه  لیدل نی. به همدهند یمبروز  شانخود

گوناگون،  یها شکلدر  نانو موادو سرعت کاربرد  دیتول

گسترش  عاًیسر یو سوزن یهرم ،یمکعب ،یمانند کرو

 چکیده:
 یها کيتکن است از عبارت و شود میمحسوب  بيوتکنولوژی نانواز دانش  یبخش توسنتزينانوف زمينه و هدف:

. پذیرد میسنتز نانوذرات مختلف انجام  ها آنکه به واسطه  گياهان در هیثانو کيمتابول باتياز ترک گيری بهره
 نیکاهش ا نظوراست. به م ناپذیر اجتناب یامر یلمعمو یسنتز یها کيوتيب یآنت در برابر ها کروبيمقاومت م

است. هدف از  شده  استفادهکنند،  جادیا ها کيوتيب یآنت یرو یتیاثر تقو توانند میثر که وم ذرات نانومقاومت، از 
 ساختهبا بکار بردن نانوذرات نقره  کليکلرآمفن یدارو یکيوتيب یخصلت آنت کنندگی تقویتاثر  یبررس مطالعه، نیا
 .باشد می توسنتزيبا روش نانوف دهش 

عصاره  باتياز ترک گيری بهرهو  توسنتزيشکل نقره با استفاده از روش نانوف یمکعب ذرات نانو :یبررس روش
و ساختار نانو  ینور یها ویژگی ،یکیزيخواص ف یسنتز شدند. برخ یبابونه تالش اهيگ ییهوا های اندام یمتانول

 تيگرفتند. فعال قرار یابیارز مورد XRDو  FT-IR، UV/Vis، TEM، SEM یها کيذرات سنتز شده، توسط تکن
با متد  یباکتر 4در مقابل تعداد  کليجداگانه و مخلوط با کلرآمفن صورت بهنقره حاصل،  ذرات نانو یکیولوژيب

 قرار گرفت. سهیو مقا سنجش مورد سکیمعمول انتشار د
. مطالعه باشند می یمکعب یساختار هندس یذرات نقره سنتز شده، دارانانو %75از  شينشان داد که ب جینتا :ها افتهی
و باعث  دهند مینشان  یخوب تيفعال ها یذرات نانو نقره، در برابر رشد باکتر نینشان داد که ا زين یکیولوژيب

 .شوند می کليکلرآمفن کيوتيب یآنت یکروبيم ضداثر  تیتقو
 یآنت کنار نانوذرات در نیا افزایی م هنقره و اثر  یتوسط نانوبلورها اه یرشد باکتر یقدرت بازدارندگ :یريگ جهينت
مختلف، از نظر  ذرات نانوساخت  یبرا توسنتزينقره در ارتباط است. روش نانوف های مکعب نانوبا ساختار  ها، کيوتيب

سنتز سبز  ندیفرآ نیرروش مهمت نیا نيهمچن. گيرد میانجام  یبوده و در مدت زمان اندک صرفه  به  مقرون یاقتصاد
 .سازد مینانوذرات را فراهم  ديتول یبرا نهيبه طیشرا بيترت نیاست که بد عتيبوده و دوستدار طب

 
 .کلينانو نقره، کلرآمفن ،یضد باکتر توسنتز،ينانوف ،یبابونه تالش کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0003-0450-9392
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 ،یکیالکتر عیمانند صنا یو در تمام ابعاد زندگ کرده دایپ

و درمان  صیتشخ ،ها کروبیمبهداشت و مبارزه با 

 وسنسورها،یب ل،ی، ساخت وسایداروساز ،ها یرمایب

 استفاده موردها  پساب هیو تصف ینساج ها، ستیکاتال

مهم نانو  یکاربردها از موارد(. 2-4است ) گرفته قرار

و مبارزه  یعلوم پزشک به توان یمنقره در جهان امروز، 

 از فلزات میقد یاه زماناشاره نمود. در  ها کروبیمبا 

 ییدارو یها فرآوردهدر  ها آن باتیمختلف و ترک

 نانو ذراتامروزه از  که  یحال دراست.  شده  استفاده

مانند  یمقاصد و اهداف نیا یبرا ها آن اتبیو ترک یفلز

 ،یبهداشت -یشیها، مواد آرا ها، حشره کش کش کروبیم

گوناگون  یمتنوع با کاربردها یو داروها ها یباکترضد 

 یو کاربردها دیتول یها (. روش5شود ) یماستفاده 

 عیدر صنا ،یسنتز دیجد نانو ذرات زا یاریمتنوع بس

 دیروش کامالً جد کی عنوان به یو داروساز ییایمیش

به علت داشتن  ینانو ذرات نی. چنندیآ یم حساب به

 ،ستیز  طیمح یسازکپا یبرا العاده فوق لیپتانس

بخصوص، در  یدرمان ندیو فرآ ییدارو داتیتول

 یو داروساز یعلوم پزشک ،یکیلوژویب یها یبررس

، مثال  عنوان  بههستند.  یادیز یو کاربردها زشار یدارا

را دارد که در مدت کمتر از  نیا ییتوانا ها آناز  یبعض

 (.6-8کنند )را نابود  یسلول سرطان 650ساعت  4

در  نانو ذراتنانو و کاربرد  یاستفاده از فناور

داده و  شیرا افزا ها آن یداریاسانس ها، پا ونیفرموالس

 یو عوارض جانب تیسبب کاهش سم ن،یا عالوه بر

در  باتیترک نی(. ا9)شده است  ها آنحاصل از  یاحتمال

 بادارند که  یثرمو کاربرد زین ستیز  طیمحبهداشت 

 استفاده مورد وهوا آبخاک،  یها ندهیآالمقابله با  هدف

رد شهرک یدانشگاه علوم پزشک نی. محققرندیگ یمقرار 

که پوست  جذب نشان دادند زوترمیمطالعه ا کیدر 

موجب  یسیآهن مغناط نانو ذراتبا  شده  فعالبادام 

از  یکی(. 10شود ) یم یآب یها طیمحاز  تراتیحذف ن

است  توسنتزی، روش نانوفنانو ذراتساخت  یها روش

و با  یکیولوژیب یایاح ندیاز فرآ یریگ بهرهدر آن با  هک

 یها تیتحت عنوان متابول یستیعال زاستفاده از مواد ف

انجام  نظر مورد نانو ذرات دیواکنش تول ،یاهیگ هیثانو

معمول،  یکیزیو ف ییایمیش یها روش. برخالف ردیگ یم

 ،یزمان طوالن ،یو مواد سم ها حالل ازمندیروش ن نیا

 ادیز یها نهیهزدما و فشار باال و  ،یاستفاده از انرژ

 یضد باکتر تیفعال نییتع و ریأثت(. در نحوه 11باشد ) ینم

از  یکی استفاده موردنقره، اندازه ذرات  نانو ذرات

باشد. مطالعات  یم ریاجتناب ناپذمهم و اریبس یفاکتورها

نقره  نانو ذراتاست که  نیاز ا یمورد حاک نیدر ا ریاخ

وارد  ها یباکتر یتوپالسمیس یو اعضا یسلول وارهیبا د

پاره نمودن  قیو از طر شکاف جادیواکنش شده و با ا

 ها آنو سرانجام  کند یمنفوذ  به داخل آن یسلول وارهید

نانو (. با استفاده از عصاره آلوئه ورا، 12برد ) یم نیرا از ب

نانومتر  5/15با ابعاد  یکرو ینقره به شکل هندس ذرات

 اکیروش، با افزودن آمون نیدر ااست.  دهیسنتز گرد

Ag)نقره  یها ونیمخلوط واکنش کاهش  به
نانو به ( +

 لیکمپلکس محلول، تسه کی لیاثر تشک در نقره

 نانو ذرات بیترک ییایضد باکتر تی(. فعال13گردد ) یم

 یاهیدو گونه گ یها برگآمده از  به دست اهینقره/ گ

در  ،نگوندا تکسیوو  سانکتوم مومیاوس یعلم یها نامبا 

 ویبری، وورئوسا لوکوکوسیاستاف یها یباکتربرابر 

 سودوموناس آئروژینوزاو  سیپروتئوس ولگارکلرا، 
 یاه غلظتدر  شیآزما جیو نتا گرفته قرار یبررس مورد

 (.14است )مختلف گزارش شده 

  تیکه فعال دهد یمنشان  قیتحق نیا جینتا

با عصاره  شده  حاصلنانو ذرات نقره  ییایضد باکتر

 اهانیگ یها برگ تیبهتر از فعال اه،یهردو گ یها برگ

با  شده دیتولنقره  نانو ذرات نیبکار رفته است. همچن

 ییایضد باکتر تیفعال یدارا سانکتوم مومیاوسگونه 

 تکسیونقره حاصل از  نانو ذراتنسبت به  یشتریب
که با روش  ایتانینقره و ت تی. نانوکمپوزباشد یم نگوندا

را دارد که  ییتوانا نیاست، ا شده  ساخته توسنتزینانوف

 یباکتر یسلولی  هوارید دنیو در بیبا تخر یآسان به

 یها یبررس(. 15گردد ) ها آن یموجب نابود ،یلاکیشیاشر

 یضد باکتر تیکه در مجموع، فعال دهند یمنشان  رگید

نقره  باتیترک و ها ونی، نانو ذرات یروسیو ضدو 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqpfjan6bdAhXLLMAKHZpICqQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3_%25D8%25A2%25D8%25A6%25D8%25B1%25D9%2588%25DA%2598%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7&usg=AOvVaw2I8P0XKw7LdRrziX5gYdH9
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 نیکه ا داردذرات  اندازه نانو و یبه شکل هندس یبستگ

دخالت  ها آن یو نابود بیدر قدرت تخر زیعوامل ن

فراموش نمود که در  دی(. البته نبا17،16دارند ) میمستق

به  نانو ذراترساندن  بیمال آسمنافع، احت نیکنار ا

 (.19،18دارد )وجود  زیبدن موجودات زنده ن یها بافت

 مربوط به بررسی در اغلب مطالعات که ییآنجااز 

استافیلوکوکوس ، یلشیاکیاشرها از  نانوکامپوزیت یباکتریای ضد
 سیدیدرمیاپ لوکوکوسیاستافو  سیلیسابت لوسیباس، اورئوس

 نیو همچن شده  استفاده شده  شناختههای  مدل عنوان به

استافیلوکوکوس و  یلشیاکیاشر مخصوصاً نکهیا لیبه دل
 هستند ازیماریبخطرناک و  یها یباکتر ازجمله اورئوس

 شده  استفاده ها سمیارگاننیز از این میکرو پژوهش در این

مذکور از عوامل  یها  یباکتراست که  ذکر  قابلاست. 

 ییها  یماریبو موجب بوده  ها  عفونت جادیدر امهم 

کورک، دمل،  ،یپوست یها عفونت، زرد زخم رینظ

(. 20) شوند یم تیو مننژ یمغز یها آبسه ت،یآندوکارد

 ها  کیوتیب  یآنت ردر براب ها یباکترموضوع مقاوم شدن 

از  یکیهمواره  ،یطیشرا نیدر چن ها آنو مبارزه با 

 نیبه ا تیبشر بوده است. با عنا یروشیپ یمشکالت جد

 تیبا فعال نانو ذرات، گرفته  انجام یها یبررسمسئله و 

باال  تیمواد مناسب با حساس عنوان بهقادرند  ،یکیولوژیب

 ریتکثرشد و  مهار نمودن ایو نابود کردن  منظور به

 (.21روند )بکار  ها روسیوو  ها یباکتر

نانو دسته از  نیا یکیولوژیب تیشرح فعال یبرا

و  یعلم کار و ساز کی ،یفلز ذراتنانو  ژهیو بهو  مواد

 ها آنشود که  انیب تواند یم صورت نیابه  رشیپذ  قابل

)عمدتاً از نوع مثبت( و  یسطح یداشتن بارها لیدله ب

 ،ها نیپروتئنسبت سطح به حجم خودشان، قادرند با 

تعادل  نوع کی ها سمیکروارگانیم -یان ا یو د ها میآنز

مانند  ییها گروه ایهنده عوامل الکترون د نیب یالکترون

 ها، ولیت ها، التیکربوکس دها،یآم ،ها نیآم ،ها الکل

 ییجز یبارها ی)که عمدتاً دارا دازولیمیها و ا اندول

موجب  بیترت نیهستند( برقرار نموده و بد یمنف

که  هرچندشوند،  ها سمیکروارگانیمشدن  رفعالیغ

قرار  توجه مورد دیبا زیبدن موجود زنده ن یمنیا ستمیس

 (.22،23) ردیگ

حاضر، با توجه به موضوع مقاوم  قیتحق در

 موارد ریساو  ها کیوتیب  یآنتدر برابر  ها یباکترشدن 

 توسنتزینانوف فننقره با  نانو ذرات، ساخت شده  مطرح

انجام گرفت. از  یاز عصاره بابونه تالش یریگ بهرهبا 

، اثر شاهد استفاده شد و در ادامه عنوان به کلیکلرآمفن

نقره بر  نانو ذرات ییایاکترضد ب تیفعال تیتقو

قرار  یابیمورد ارز کلیکلرآمفن یکیوتیب یآنتخواص 

نانو  یریارگکببا  توان یم کینزد ندهی. در آگرفت

نانو  نیا ییافزا  همروش و اثر  نیسنتز شده با ا ذرات

 طیمح ،یبهداشت یشیآرا ،یداروساز عی، در صناذرات

 ییمواد غذا یو نگهدار ونقل حمل ،یبند بسته ،ستیز 

 زایماریب خطرناک و یها یباکتردر خصوص مبارزه با 

 نمود. یبردار بهره

 

 :یبررس روش
شامل  هیمواد اول هیمطالعه حاضر، کل در

و متانول با خلوص باال از  AgNO3نقره  تراتین

و  یاز شرکت مجلل زهیونیشرکت مرک آلمان، آب د

با  یبابونه تالش یاهیگونه گ از نمونه شده  هیتهعصاره 

 استفاده مورد، Anthemis talyschensis ینام علم

بابونه  یاهیگونه گ ییهوا یها انداماست.  گرفته قرار

، از ارتفاعات منطقه الماس (A. talyschensis) یتالش

 لیجاده خلخال به اسالم واقع در استان اردب

آب  و با( ب -1 شماره ریتصو) دیگرد یآور جمع

  یرد شستشو داده شد. سپس در آون تحت دماس

ساعت خشک شد.  24به مدت  گرادیسانتدرجه  60

به  یبرق ابیتوسط آس شده  خشکآنگاه محصول 

 زریدر فر گرادیسانتدرجه  -18 یو در دما لیپودر تبد

 شد. ینگهدار شیآزما یتا مراحل بعد

در دستگاه سوکسوله با  یریعصاره گ اتیعمل

گرم از  30که  بیترت  نیا  بهام شد. حالل متانول انج

متانول  تریل  یلیم 300را به همراه  شده  آماده اهیپودر گ
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 استخراج به مدت  اتیو عمل ختهیر در بالن دستگاه

نقره، به  نانو ذراتسنتز  یکرد. برا دایساعت ادامه پ 2

را  اهی. ابتدا عصاره حاصل از گدیاقدام گرد ریشرح ز

عصاره  گرم 4و  ریکامالً تبخو حالل آن را  ظیتغل

گرم از عصاره خام حاصل را به  3آمد.  به دستخشک 

 تریل  یلیم 100در  ،یگرم کردن در بن مار یکمک کم

همزن  کی یحل نموده و مخلوط را رو زهیونید بآ

 به ساعت  کیتا به مدت  میده یمقرار  یسیمغناط

بالن  کیدر  ات،یعمل نیبا ا زمان  همزده شود.  هم

 نقره  تراتیاز محلول ن تریل  یلیم 100 ،یسنج  محج

  صافعصاره را  یشد. محلول آب هیموالر تازه ته 5/0

هم  با ارلن، کیهردو محلول را در  و سپس کرده

قرار داده تا  یسیهمزن مغناط کی یمخلوط و آن را رو

زده شود. پس از  به هماتاق  یساعت در دما 72به مدت 

 رفته  رفتهزدن،  به هم ندیرآاز ف قهیدق 5گذشت حدود 

 دهنده  نشانرنگ  رییتغ نی. اشود یمرنگ مشاهده  رییتغ

Ag یها ونیکاهش  نیانجام واکنش است که مب
به  +

Ag
. پس باشد یمنقره  نانو ذراتبه  لیقت تبدحقی در و °

 ی، مخلوط حاوشده  ینیب  شیپ زمان  مدتاز گذشت 

دور  3000 قدرت اب وژیفینقره با دستگاه سانتر نانو ذرات

 شد. یساز خالصساعت،  5/0و به مدت  قهیدر دق

اتانول و  لهیوس بهابتدا  شده  یآور جمعمحصول 

 کردن خشکستون شستشو داده شد و پس از اسپس با 

آماده  یبعد یها شیآزما یساعت، برا شهیش کیدر 

/ فرابنفش از ینور مرئ فیط یسنج  فیط. عمل دیگرد

نانومتر با استفاده  300-700 موج  طولمخلوط واکنش در 

 25 المبدا -المر نیمدل پرک ینور سنج  فیطاز دستگاه 

به فوق  موج  طولفرابنفش در  -یمرئ یها فیطشد.  هیته

و آب  ها نمونه یکوارتز برا سجن یها سلآمد. از  دست

 یها ونینمونه شاهد استفاده شد. کاهش  عنوان به زهیونید

Ag
 فیط یریگ اندازهفاده از با است یبه نقره فلز +

UV/Vis رنگ مخلوط واکنش مشاهده و رصد  رییو تغ

( در SPR) یرزونانس پالسمون سطح گنالی. سدیگرد

 انگرنانومتر مشاهده شد که نش 420-470 موج  طول

 آن است. لیو تشک نانو نقره فیط

که  یاحتمال یها ومولکولیب ییجهت شناسا

 عهدهو نقره را بر نقره به نان یها ونیکاهش  تیمسئول

 نیشد. ا یبردار  بهرهقرمز  ریز یسنج  فیط، از دارند 

 یها گروهعوامل  میکه بتوان کند یمکمک  کیتکن

 اتیموجود در عصاره بکار رفته در عمل ییایمیش

. از میقرار ده شتریب لیتحل و هیرا مورد تجز توسنتزیوفنان

 ندیقبل و بعد از فرآ ز،ین هیمحلول عصاره اول

 از دستگاهبا استفاده  IRقرمز  ریز یها فیط توسنتز،یوفنان

شد.  هیته Bruker Tensor 27 مدل قرمز ریز سنج  فیط

آمده در مرحله قبل، جهت  به دست نانو نقرهاز پودر 

 فیو ط SEMو  TEM یکروسکوپیم ریتصاو هیته

XRD شده  لیتشک نانو ذراتمشاهده  یاستفاده شد. برا 

با  EDX زیهمراه با آنال SEM ریتصاو ،یبررس نیدر ا

 شد. هیته LEO 1430VP ستمیاستفاده از س

نقره  نانو ذرات یشناس  ختیراندازه، شکل و 

 یکه دارا TEMبا استفاده از دستگاه  شده  حاصل

 ریشد. تصاو نییبود، تع Philips GM-30 مشخصات

شکل و اندازه نانو  نییتع منظور بهفوق  یکروسکوپیم

 موردو  هیته ها آن عیتوز یو چگونگذرات نقره حاصل 

 اریبس یها قطرهمنظور  نیا یقرار گرفت. برا یبررس

 دهیکربن پوش یبر رو نانو نقره یاز نمونه حاو یکوچک

 لمیف کی صورت بهدر شبکه دستگاه  یمس دیشده از گر

را با استفاده از  ی. محلول اضافشود یمقرار داده  کیبار

در  شده  لیتشک لمیخشک کرده و سپس ف ریکاغذ نمگ

خشکانده  قهیدق 5به مدت  وهیشبکه با استفاده از المپ ج

 و محاسبه  ی. جهت مشاهده ساختار بلورشود یم

 کسی، از روش پراش اشعه اشده  هیته نانو ذراتابعاد 

XRD مشخصات  یکه دارا دیداستفاده گر 

BRUKER, B8ADVANCE  لوولت،یک 40با ولتاژ 

 با Cu Kαو تشعشع  مپرآ  یلیم 30 انیجر  شدت

 Åλ=1.54 .بود 

مربوطه،  یها فیطاز دستگاه فوق  با استفاده

 قیتحق نیدر ا شده دیتولنقره  نانو ذرات یساختار بلور

 زین نانو ذرات نیقرار گرفت و اندازه ا مطالعه مورد

با استفاده از  شیمورد آزما یها نمونه. دیگرد حاسبهم
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پودر درآمد و  رتصو بهمکرر حاصل شد و  وژیفیسانتر

 یبررس مورد لوولتیک 40با استفاده از دستگاه در ولتاژ 

و در فاصله  θ2 هیقرار گرفت و شدت پراش تحت زاو

 .رفتیدرجه انجام پذ 90-10

  هیتهنقره  نانو ذرات یضد باکتر تیفعال یبررس

قطر  یریگ اندازهاز روش  با استفاده ق،یتحق نیدر ا شده

و مخلوط آن  نانو نقرهدر برابر  ها یباکترهاله عدم رشد 

خالص  کلیدر کنار کلرآمفن کلیکلرآمفن کیوتیب یآنتبا 

قرار  یابیو ارز یبررس موردمرجع استاندارد  عنوان به

 ،یبررس نیدر ا رفته ارکباستاندارد  یها هیسوگرفت. 

 (،ATCC 25922) یلکایشیاشر یها یاز: باکتر رتندعبا

 لوکوکوسیاستاف، (ATCC 9372) سیلیسابت لوسیباس
 سیدیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف( و ATCC 25923) اورئوس

(ATCC 12228برا .)یکروبیضد م تیفعال نییتع ی 

شده به  لیاستر یها سکید ش،یمورد آزما یها نمونه

آغشته و  ها نمونهاز  تریکرولیم 20که با میلی متر  6قطر 

 به همراه ها سکید نیبودند، بکار رفتند. ا شده  اشباع

 یها هیسو ها آنکه در  ییها تینمونه شاهد در پل

بودند،  شده  کشتآگار  نتونیه -مولر طیدر مح یباکتر

 قرار داده شدند.

ثابت  یمار ددر گرمخانه د شده  آماده یها تیپل

. دساعت انکوبه شدن 24به مدت  گرادیسانتدرجه  37

مدت زمان، قطر هاله عدم رشد  نیپس از گذشت ا

 شد و با  یریگ اندازه ها، سکیز دا کی اطراف هر

 نیا .قرار گرفت سهی( مورد مقاکلینمونه شاهد )کلرآمفن

 IR/IAU/KH/1395/1/5کد اخالق  یدارا یکار پژوهش

 .باشد یم قیسسه محل انجام تحقمواز 

 

 :ها افتهي
آمده از بابونه  به دستموجود در عصاره  مواد

نقره  و ذراتناننقره به  یها ونیتا  شوند یمموجب  یتالش

و محلول  رنگ رییتغ جادیبا ا دهیپد نیشوند که ا لیتبد

تصویر قابل مشاهده است ) رهیت یا قهوهآن به  لیتبد

 زی، به کمک آنالشده  لیتشک نقره نانو ذرات(. 1 شماره

 ریاخ. در دهه رسد یم تاثبا به رابنفشف -یمرئ فیط

 کنندهداریراجع به عوامل کاهنده و پا یفراوان یها گزارش

 یاست که حاک افتهی انتشار ینقره در منابع علم نانو ذرات

 اهانیموجود در گ هیثانو یها سمیمتابولاز دخالت 

 ی. مشتقاتباشد یم ها واکنش لیقب نیبخصوص در انجام ا

زانتون،  ن،یالکتون، کومار نون،یآنتراک باتیاز ترک

 نانوثر در کاهش ؤمبه عنوان مواد  کیفنول یدوپلیفالونوئ

، نانو نقرهدارند که در مورد  یدینقش کل یفلز ذرات

Ag یها ونیبا انتقال الکترون به  ها آن
 لیموجب تشک +

 (.24-26شوند ) یمنقره  نانو ذرات

 

 ب                                                                     الف                    

 
 لول عصارهتغيير رنگ مح :1شماره  تصوير

(A)رنگ محلول قبل از واکنش با نیترات نقره :، (B)رنگ محلول پس از واکنش با نیترات نقره :. 
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فرابنفش حاصل از نمونه  -یمرئ فیط یبررس در

  یدر حوال یقو یجذب کیپ کی ش،یمورد آزما

مربوط به  یجذب کیپ نی. اشود یمنانومتر مشاهده  420

 عیباند وس .(2 یر شمارهتصونانو ذرات نقره است ) دیتول

 نیو همچن کنواختیو  ادیز یپراکندگ یایگو یجذب کیپ

(. نانو ذرات نقره به 27) باشد یعدم تجمع نانو ذرات نقره م

است که به  یو ثابت یقو یجذب کیپ یدست آمده، دارا

 450در طول موج  یقو یواسطه رزونانس پالسمون سطح

وضوح  که به هستند یشواهد ها کیپ نی. اشود یظاهر م

Ag یها ونیاز کاهش  تیحکا
 نانو نقره را دارد. لیو تشک +

 

 
 نقره حاصل از فرآیند نانوفيتوسنتز با عصاره الکلی بابونه تالشی نانو ذراتفرابنفش  پيک جذبی مرئی/ :2شماره  تصوير

 

بابونه  اهی( محلول عصاره گIRقرمز ) ریز فیط

نقره، به صورت  تراتیقبل از واکنش با محلول ن یتالش

نانو  یو محلول حاو (الف -3 تصویر شمارهخالص )

نقره  تراتیپس از واکنش با ن شده دیتولنقره  ذرات

cm) 4000تا  500ب( در گستره  -3 تصویر شماره)
-1 )

تصویر قرمز در  ریز فیکه در ط همانطور شد. هیته

 یها گنالیدر س ییها تفاوت، شود یم حظهمال 3 شماره

 یباندها نیترممهشود.  یم دهیو ب د الف فیدو ط

 3450تا  3400وجود باند پهن در  IRدر  یدیفالونوئ

(cm
 کی( فنولOH) لیدروکسیه یها گروهمربوط به  (1-

 یکشش یو باندها لیباند مشخص گروه کربون نیو همچن

 نیا الف -3 تصویر شمارهکه در  باشد یم یکیآرومات

باندها در  نیا که  یحال درباندها قابل مالحظه هستند. 

دچار  ایو  شوند ینمب مشاهده  -3 تصویر شماره

 نیچن توان یم راتییتغ نیشده اند. از ا یکل راتییتغ

Ag یها ونیعوامل در واکنش با  نیگرفت که ا جهینت
+ 

موجود در محلول مشارکت داشته و عامل کاهنده آن 

 .باشند یمبه نانو نقره 

 

 
 حاصل از عصاره بابونه تالشی زطيف زیر قرم :3شماره  تصوير

 +Agهای  الف: قبل از واکنش و ب: بعد از واکنش با یون
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 ( SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصاو

 یذرات نقره، از نظر شکل ظاهر نانو از پودرآمده  به دست

تصویر قرار گرفت ) مطالعه موردسطح نمونه،  یو مورفولوژ

 نقره  نانو ذرات که ندده یمنشان  ریتصاو نی(. ا4 شماره

 کنواختیقطر با اندازه  یمکعب یها به صورت نانوبلورک

 پخش کنواختی حسط کی نانومتر در 50تا  30حدود 

از  یشودکه برخ یم دهیوضوح ده شکل ب نی. در ااند شده 

پوشانده شده اند.  یا هیثانو یها هینقره توسط ال ذرات نانو

 هیثانو تیمتابول باتیکبه همان تر توان یمها را  هیال نیا

پس  ها آننسبت داد که محصوالت  اهیموجود در عصاره گ

از  یبخش ناسب،م یبه عنوان بستر توانند یماز واکنش، 

 .رندینقره را در برگ نانو ذراتسطح 
 

 
 بلورهای مکعبی نقرهبه نانو مربوط)سمت چپ(  EDX)سمت راست( و  SEM یرتصو :4شماره  تصوير

 یعبور یالکترون کروسکوپیز ماستفاده ا با

(TEM ،)نقره  نانو ذرات یظاهر و شکل یکیزیساختار ف

قرار  یبررس مورد شیآزما نهیبه طیدر شرا شده  هیته

نانو ذرات سنتز شده،  یها یژگیوگرفت. در رابطه با 

 به دست ها آن یدر مورد اشکال هندس یدیاطالعات مف

در  ک،ینتک نیآمده از ا به دستجالب  ریآمد. تصاو

نقره بکار رفت.  نانو ذراتابعاد، شکل و اندازه  نییتع

در  شده دیتول نانو ذرات 5 تصویر شمارههمانطور که در 

که با توجه  افتیدر توان یم، شود یممشاهده  قیتحق نیا

 دیتول، اوالً ذرات ها آنو تعداد  شده  دادهذرات  اندازه  به

 زا شیب شود یمزده  نینانو بوده و تخم اسیدر مق شده

 یدارا اًیو ثان اند شده  پخش کنواختیطور ه ذرات ب% 75

نانومتر و اندازه  60تا  25در ابعاد  یمکعب یستالیاشکال کر

(. 5 تصویر شمارهباشد ) یمنانومتر  30حدود  ها آنمتوسط 

 انیکه م شود یمالحظه م TEM ریدر تصو نیا عالوه بر

 نید دارد که اوجو یختگیآم درهم یاز ذرات اندک یبرخ

از  یدرصد کم نکهیاول ا لیدارد. دل لیدلموضوع دو 

 ندیموجود در عصاره بکار رفته، در فرآ یاهیگ بیترک

 دست ها آن هیمشارکت داشته است و بق یواکنش سنتز

 لیتشک است که نیعلت دوم ا است. اندهیمباق نخورده 

 ستالیکر لیدانه های دوقلو در مرحله هسته سازی و تشک

 اتفاق افتاده است. و ذراتنان
 

 
 های مکعبی نقره ( و تصویر نانوبلورکTEMی )عبور یتایج ميکروسکوپ الکترونن :5شماره  تصوير
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و ابعاد دقیق و ساختار  ها اندازهیافتن  برای

با  یرداربعکس کی، از تکنشده دیتولذرات  نانو یستالیکر

 رهتصویر شما .دیاستفاده گرد(  (XRDکسیپراش اشعه ا

و  هی. تجزدهد یمروش را نشان  نیحاصل از ا جینتا 6

نقره  نانو ذراتو اطالعات حاصل از  ریتصاو لیتحل

مختلف  یها شدت با کیپ 5است که تعداد  نیاز ا یحاک

؛ 52,64 ؛38,44؛ 28,38برابر ترتیب به  θ2 اسیدر مق

به نقره اختصاص دارند،  که صرفاًدرجه  31,81و  61,77

پراش  نیمع گنالیس 5 (. مجموعاً تعداد28) گردد یم دیأیت

 XRD فیدرجه در ط 37 فوق، باالتر از مالحظه شده

(، 220(، )200(، )111) یها بازتاببه  بینمونه به ترت

 ها افتهی نی. اشوند یمنقره مربوط  ی( بلورها222(، )311)

 نقره با ساختار یبلورها یریگ شکلکه  دهند یمنشان 

  با پارامتر شبکه (fccر )پمکعب با وجوه مرکز 

و  ها کی. با توجه به شدت پباشند یمآنگستروم  086/4

 ها کیپ ریسا( از 111) کیکه پ میابی یدرم ها آن سهیمقا

اظهار نظر  نیچن توان یم نیاست، بنابرا تر یقودتر و یشد

، در جهت شده  لیتشک یها بلورککرد که صفحات 

 یحیترج یریگ سمت جهیبوده و در نت ادتری( ز111)

 یالگو نی. همچنباشد یم( عمود بر سطح 111) صفحات

نانو که محصول  دهد یمنشان  6 تصویر شمارهپراش در 

توسط  نقره یها ونی یایآمده از اح به دستنقره  ذرات

 ییازدرجه خلوص باال یبابونه تالش یاهیعصاره گونه گ

 یریکارگ بهموضوع مهم نشان دهنده  نیبرخوردار است. ا

Ag یها ونی لیتبد اتیدر عمل نهیبه طیشرا
 نانو ذراتبه  +

Ag
 .باشد یم °

 

 
 سنتز شده با عصاره گونه گياهی بابونه تالشی نانو ذرات نقرهX ( (XRD پرتوپراش  يفط: 6شماره  تصوير

 

، شده  حاصلنقره  نانو ذرات محاسبه اندازه یبرا

و پهنای پیک  (Debye-Scherrerشرر ) -یاز فرمول دبا

(، استفاده کرده و FWHM) کیر نصف ارتفاع پد

 شیافزا ی. برامیآور یم به دست ها را آناندازه تقریبی 

 گنالیچند س یمحاسبه رو یستیبا در دقت معادله فوق،

از  ینیانگیگردد تا م لاعما XRD فیبدست آمده در ط

 .دیآ به دست تر قیدق طور بهاندازه ذرات 

 d(nm) = K. λ / β . Cos θشرر:       -یدبا معادله

بر حسب نانومتر،  نانو ذراتاندازه  dاین معادله  در

K  ؛  9/0عدد ثابت برابرλ  طول موج پراش اشعهX  و برابر

پیک  پهنای β آنگستروم(، 54/1 )برابر با نانومتر  154/0با 

بر حسب  زاویه پراش θ در نصف ارتفاع بر حسب رادیان و

  انجام و محاسباتاطالعات  نیدرجه می باشند. با توجه به ا

 5/0حدود  یو پهنا (θ2= 38°) 38°پراش  هیدر زاو شده

شد.  نیینانومتر تع 34نقره در حدود  نانو ذراتدرجه، اندازه 

 TEMو  SEM ریدر تصاو شده  مشاهدهاندازه با مقدار  نیا
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 یها تیفعالمطابقت کامل دارد. مطالعه خواص و 

 نیا  بهآن،  ازحاصل  جیتانقره و ن ینانوبلورها یکیولوژیب

از  کی در هر داده  رخ راتییانجام گرفت که تغ بیترت

 یعنی شده  ینیب شیپ زمان  مدتشدن  یپس از سپر ها نمونه

. دیدر انکوباتور، ثبت گرد ها نمونه یساعت از نگهدار 24

 نیآمده در ا به دستنقره  نانو ذرات یاثرات ضد باکتر

و  سکیبا روش انتشار د لکیمفنرآبا کل سهیروش، در مقا

  یها سکیقطر هاله عدم رشد در اطراف د یریگ اندازه

 یابیمورد ارز نتونیه -آگار مولر طیدر مح یمتر یلیم 6

جدول حاصل در  جی(. نتا1 جدول شمارهقرار گرفت )

جدول نشان  نیشد. همانطور که در ا یگردآور 1 شماره

نانو از  50:50مخلوط  یاست، اثر بازدارندگ شده  داده

نقره خالص  نانو ذراتبه  نسبت، کلینقره با کلرآمفن ذرات

خالص( در مقابل  کلیکلرآمفن) یشیآزماو نمونه شاهد 

 ش،یآزما نیدر ا یبررس مورد یباکتر یها هیرشد سو

 .باشند یم شتریب

 

ط آن با با کلرآمفنيکل و مخلو نقره تهيه شده نانو ذرات باکتریفعاليت ضدمقایسه : 1جدول شماره 

 کلرآمفنيکل

 قطر هاله عدم رشد باکتری )ميلی متر(

 نانونقره + کلرآمفنيکل کلرآمفنيکل )شاهد( نانو ذرات نقره عصاره خالص شده بررسی های باکتری ردیف

 ATCC  9 19 18 24)25922) اشریشياکلی 1

 11 12 19 20 ( 9372ATCC) باسيلوس سابتيليس 2

 15 18 21 23 ( 12228ATCC) استافيلوکوکوس اپيدرميدیس 3

 12 14 22 25 ( 25923ATCC) استافيلوکوکوس اورئوس 4

 

 یضد باکتر تیفعال یحاصل از بررس یها افتهی

 کیوتیب یآنت یو دارو نانو نقرهاز  50:50 یمخلوط

 تیحکا ش،یمورد آزما یها هیدر برابر سو کلیکلرآمفن

 نکهیا یعنی؛ مثبت را دارد ستینرژینوع اثر س کیاز 

 کلیکلرآمفن کیوتیب ینقره و آنت یمخلوط نانوبلورها

در برابر  یخوب اریبس یتیتقو و ییافزا هماثر  همدر کنار 

. دهند یماز خود نشان  شیمورد آزما یمورد باکتر 4هر 

 تیدر برابر عصاره خالص، حساس یلکایشیاشر یباکتر

 یحال در(. متر  یلیم 9دهد ) یماز خود نشان  یکم اریبس

مقاومت  ،یشیآزما بیاز دو ترک یدر برابر مخلوط که 

است  ادیز اریآن بس ددهد و قطر هاله عدم رش ینشان نم

 شیحاصل از آزما یها افتهی(. همانطور که متر  یلیم 24)

 یباکتر تی، حساسدهد یمنشان  1 جدول شمارهدر 

)به  کیوتیب یاز آنت شتریب نانو نقرهدر برابر  یلکایشیاشر

 نیکه ا دهد یم( بوده و نشان متر  یلیم 18و  19 بیترت

 یتو آن نانو نقرهدر برابر مخلوط  یگرم منف یباکتر

 دهد  یمنشان  یشتریب مراتب  به تیحساس کیوتیب

 تر حساسو  تیواحد تقو 6 زانی( و به ممتر  یلیم 24)

 تیدر برابر فعال یشده است. عصاره خالص بابونه تالش

، قطر هاله عدم رشد ئوساور لوکوکوسیاستاف یباکتر

و در مقابل  متر  یلیم 14 نانو نقرهدر برابر  ،متر  یلیم 12

. کند یم جادیا متر  یلیم 22کل یکلرآمفن کیوتیب یآنت

 کیوتیب یآنتبا  نانو نقرهاست که مخلوط  یحال در نیا

 افتهی  شیافزا متر  یلیم 25به رقم  ،یدر برابر همان باکتر

واحد  11و  کیوتیب یآنت واحد نسبت به 3 است که

 مطرحموارد  ریاست. سا شده  تیتقو نانو نقرهنسبت به 

 جینتا نیبوده و ا ندرو نیمشابه هم باًیدر جدول، تقر شده 

نقره به همراه  نانو ذراتکه با بکار بردن  دهند یمنشان 

در برابر  ها یباکتر تیحساس زانیم ،ها کیوتیب  یآنت

قدرت  تی. لذا تقوابدی یم شیافزا ،یشیمخلوط آزما
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 یکی تواند یم نانو نقره توسط کلیکلرآمفن کیوتیب یآنت

 نیا یراب نانو نقرهو مهم  دیجد یاز موارد کاربردها

 منظور باشد.

 

 :بحث
در موجود  باتیترک ،یقیکار تحق نیا در

 یبا نام علم یبابونه تاش یاهیگونه گ یمتانول عصاره

Anthemis talyschensis اکنندهیاح یکتورهابه عنوان فا 

Ag) نقره یها ونی
به نام  یاختصاص ندیفرآ کیدر ( +

قرار  استفاده موردنقره  نانو ذراتسنتز  یبرا توسنتزینانوف

 تیاهم یدارا یاصل لیدو دل هب کیتکن نیگرفت. ا

سازگار  ستیارزان، ز ع،یروش سر کی نکهیاست. اول ا

از نظر ساده بوده و لذا از هر نظر و به خصوص  اریو بس

 نیدر ا نکهیاست. دوم ا صرفه  به  مقرون یاقتصاد

واکنش به آسانس  یطیو مح یکیزیف طیشرا ند،یفرآ

 با کنواختی ینانو ذرات جهیدر نت قابل کنترل است و

( ساخته یکرو ی)با درصد کم یمکعب یها بلورک

 نیکه در ادامه هم یکیولوژیب تیکه از نظر فعال شوند یم

 فرد  به منحصربا ارزش و  اریسب د،ید میمبحث خواه

 یاهینقره با استفاده از عصاره گونه گ نانو ذراتهستند. 

شد. اندازه، شکل  هیته توسنتزینانوف ندیبا فرآ یبابونه تالش

توسط  ها آن ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یو برخ

و  SEM) یانتقالو  یروبش یالکترون یها کروسکوپیم

TEM) توسط پراش  زیها ن آن یشد. ساختار بلور نییتع

 .دی( مشخص گردXRD) کسیاشعه ا

 حاصل، با  نانو ذرات یضد باکتر یتیاثر تقو

 مورد یباکتر یتعداد یبر رو کلیکلرآمفن کیوتیب  یآنت

 حاصل نشان داد که اوالً  جینتا .تقرار گرف یبررس

 یساختار هندس ی، اغلب داراشده دیتول نانو ذرات

ضمن  اًیومتر هستند و ثاننان 50 یال 30در ابعاد  یمکعب

موجب  ،یبه صورت انفراد یداشتن اثرات ضد باکتر

، کلیکلرآمفن کیوتیب یآنت یدارو یاثر ضد باکتر تیتقو

مثبت  ییافزا هم اثر نی. اگردد یمهنگام مخلوط با آن، 

و  ها یباکتر تیحساس شیموجب افزا بیدو ترک نیب

 یم ها کیوتیب  یآنتدر برابر  ها آنلذا کاهش مقاومت 

توانش در نانو ذرات و  نیا جادیاز عوامل ا یکیشود. 

به شکل  توان یمها را  آن یقدرت ضد باکتر شیافزا

نانو ذرات نقره با  یعنی؛ نسبت داد نانو ذرات یهندس

و برنده بوده و  زیت یها گوشهو  ها لبه یدارا یابعاد مکعب

 ها آن یبرا ها یباکتر وارهید دنیو در یذا اثر برندگل

وجود  TEM ری. تصوافتد یماتفاق  تر عیتر و سر آسان

را نشان  یمکعب یبا شکل بلور نانو ذرات %75از  شیب

 نینقره با چن نانو ذراتساخت  نیبنابرا؛ دهد یم

و قابل  نهیبه طیدر شرا توسنتزیبه روش نانوف ییها یژگیو

اثر ضد  ر،یاخ یها . در سالردیگ یمکنترل انجام 

عصاره با استفاده از  شده  هیتهنقره  راتنانو ذ ییایباکتر

  (Cryphonectria) ایفونکتریکرگونه قارچ به نام  کی

و در  ینانومتر، به صورت انفراد 30-70و با ابعاد 

 یتعداد یبر رو نیسیمااسترپتو کیوتیب  یآنتمخلوط با 

و  یتیو اثرات تقو گرفته قرار یبررس مورد ها یاز باکتر

  دادهفوق نشان  کیوتیب ینقره بر آنت نانو ذرات ییافزا هم

 (.29است ) شده

 تیفعال نهیدر زم و همکاران Prabhuمطالعات 

 که از  اهینقره/ گ نانو ذرات بیترک ییایضد باکتر

 مومیاوس یعلم یها  نامبا  یاهیدو گونه گ یها  برگ
در برابر  آمده بود، به دست نگوندا تکسیوو  سانکتوم

، کلرا ویبریو، ورئوسا کوسلوکویاستاف یها یباکتر

 مورد اوزنیژس آئرواسودومونو  سیپروتئوس ولگار

 یها  غلظتدر  شیآزما جیو نتا گرفته قرار یبررس

با عصاره  شده  حاصلنشان دادکه نانو ذرات نقره  مختلف

  ییایضد باکتر تیفعال یدارا اهیگ ردوه یها  برگ

 عصاره  ییایضد باکتر تیبا فعال سهیبوده و در مقا یخوب

 نیدارد. همچن یمذکور عملکرد بهتر اهیدو گ یها برگ

 یدارا سانکتوم مومیاوسبا گونه  شده دیتولنقره  نانو ذرات

نقره  نانو ذراتنسبت به  یشتریب ییایضد باکتر تیفعال

 (.14) باشد یم نگوندا تکسیوحاصل از 

از عوامل  یکیموضوع مهم که  نیبا توجه به ا

بکار رفته،  نانو ذرات یکروبیضد م تیثر در فعالؤم

استنباط  نیچن توان  یم، لذا هاست  آنشکل و اندازه 

مذکور،  یکار ما با داده ها جینتا سهیدر مقانمود که 
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 شیحاصل از آزما یدر داده ها یشتریب ییافزا هماثر 

نقره  نانو ذرات %75از  شیب رایز؛ شود یم دهیما د

 یبلورها یدارا ،یتوسط عصاره بابونه تالش شده  ساخته

 هنانومتر هستند. مطالع 30با متوسط اندازه  یمکعب

 انیم یمتعدد یها اندرکنشکه  دهد یمنشان دیگری 

اتفاق  ها سمیکروارگانیم یها ومولکولیو ب نانو ذرات

اختالف بار و  دموارد وجو نیاز ا یکی. (30) افتد یم

 ها ومولکولیو ب نانو ذرات انیمتفاوت م یها  یدوقطب

و به دنبال آن  گریکدیبه  ها  آنل ت که سبب اتصااس

نانوذره در سطح سلول شده و موجب از  تیشروع فعال

 .گردد یمرفتن آن  نیب

 یها ومولکولیدر ب ونیداسیاکس دهیپد جادیا

ها ی از جمله باکتر ها سمیکروارگانیم یرونیسطح ب

 ها آن یسبب نابود بیترت نیاتفاق افتاده و بد زین

که  شود یمنقره موجب  نانو ذرات نیچن. همشود یم

 لیو به دنبال آن تشک یباکتر یها اتصال سلول

. در ردیانجام گ یکند  بهشده و  ریدچار تأخ لمیوفیب

 یم ها یباکتر ریو تکث تیمانع از تثب عمل نیا جه،ینت

ممانعت  یکه اجزا شوند یممواد موجب  نیشود. ا

ه سبب ک ها یباکتر یخارج در غشاءکننده موجود 

 یپل پویل رینظ ییها مولکول یتصاعد آزاد شدن

شود،  یم یتوپالسمیس از غشاءها  نیو پور دهایساکار

 (.31شوند ) گسسته  هم از

که  دهند یمنشان  نهیزم نیدر ا یگریمطالعات د

  وارهیدر ساختار پوسته و د شده جادیا راتییتغ

نقره،  نانو ذراتهنگام واکنش با  یباکتر یها لولس

در باال و نفوذ ذرات  شده  اشارهاندرکنش  جهینتدر

ها و به  سمیکروارگانیم یپوسته خارج قینانونقره از طر

که  افتد یماتفاق  ها آندنبال آن تجمع نمودن در درون 

؛ (32شوند ) یم یرفتن باکتر نیاز بسبب  سرانجام

 حیصورت توض نیموضوع را به ا نیا توان یم نیبنابرا

 یمکعب یبا ساختار بلور ستالیکرداد که ذرات نانو

با  ییها گوشهاضالع و  یدارا ،یبرخالف شکل کرو

بر موضوع عالوه  نیباشند که هم یو برنده م زیت یها لبه

 نه،یزم نیموجود در ا یعملکرد یفاکتورها ریسا

روش  بکار بردن. لذا با دهد یم شیرا افزا ها آن ییکارآ

 یریگ بهره زین اهانیکه از عصاره گ یکیولوژیسنتز ب

 ییها یژگیو نینقره با چن نانو ذراتبه  یابی، دستشود یم

از هر نظر با ارزش است. با  فرد  به منحصربا شکل و ابعاد 

 سهیمقا و 1 جدول شمارهدر  شده  ارائه جیبه نتا تیعنا

نقره سنتز  یکه نانوبلورها میرس یم تیواقع نی، به اها  آن

داشتن  لیبه دل ،یتالش عصاره بابونه بکار بردنبا  دهش

مخصوص به خود از جمله ابعاد  طیو شرا ها یژگیو

 یتر از همه شکل مکعب و مهم کنواختیکوچک، 

بوده و  یخوب اریبس یکیولوژیب تیفعال یمناسب، دارا

 یاست که اثر آنت نیآمده ا به دستخوب  جیاز نتا یکی

 .دینما یمت یتقو زیرا ن کلیکلرآمفن یکیوتیب

 

 :یریگ جهینت
از  یریگ بهرهمطالعه، ذرات نانو نقره با  نیا در

بابونه  یاهیتوسط عصاره گونه گ توسنتزیروش نانوف

مواد حاصل، با  یها یژگیوساخته شد و  ،یتالش

و  UV/Vis ،FT-IR ،SEM ،TEM یها کیتکن

XRD قرار گرفت.  لیتحل و هیو تجز یبررس مورد

 تیلبا فعا ینانو ذراتبه  یابیبا هدف دست نیهمچن

 ییایاثر ضد باکتر کننده تیتقومناسب و  یکیولوژیب

به  جی. نتادیگرد یابیرا داشته باشد، ارز کلیکلرآمفن

با  شده  هیتهنقره  نانو ذراتآمده نشان داد که  دست

از نظر  صرفه  به  مقرونو  منیا اریبس روش، اوالً نیا

در  ها  آناندازه  د،یتول طیکنترل شرا بوده و یاقتصاد

 نانو ذراتمخصوصاً کنترل شکل  تر د کوچکابعا

 یها روش ریاز سا تر و ارزان قیدق اریبسشده  سنتز

در  شده  ساختهنقره  نانو ذرات اًی. ثانباشد یممعمول 

با  شکل بوده و یمکعب یها بلورک یروش، دارا نیا

با  ها آناندرکنش  سمیاثر و مکان یبه چگونگ تیعنا

ده شد، هنگام بکار دا حیکه توض ها سمیکروارگانیم

 تیموجب تقو کلیکلرآمفن کیوتیب  یآنت اها ب بردن آن

مثبت  ییافزا هم نی. اگردد یمآن  یکروبیقدرت ضد م

 زیمختلف ن یها  کیوتیب  یآنتبا  نانو ذراتریسا انیم

 .ردیقرار گ یابیتواند مورد ارز یم
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 :یو قدردان تشکر
محترم  استیخود را از ر یقدردان مراتب

 اهانیگ قاتیاه و مسئول محترم مرکز تحقدانشگ

 قیتحق نیکه در انجام ا یبزرگواران ریو سا ییدارو

پ  /59267به شماره  یقاتیکه مستخرج از طرح تحق

اعالم  دند،ینورز غیدر ی، از هر گونه مساعدتباشد یم
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Background and aims: Nanophytosynthesis is a part of nanobiotechnology science and it is the 

use of plant secondary metabolic compounds through which the synthesis of different nanoparticles 

is carried out. The resistance of microbes to conventional synthetic antibiotics is inevitable. To 

reduce this resistance, effective nanoparticles that can have an antibiotic enhancement effect have 

been used. The aim of this study was to investigate the effect of enhancing the antibiotic properties 

of chloramphenicol using nanoparticles made by nanophytosynthesis. 

Methods: The cubic nanocrystallites of silver were synthesized by nanophytosynthesis method 

with utilization of the aerial part of Anthemis talyschensis methanolic extract. The structure and 

optical properties were investigated by FT-IR, UV/Vis, TEM, SEM and XRD. Antibacterial activity 

of synthesized silver nanocrystallites as separately and in combined with chloramphenicol against 

four bacterial species were studied according to the disk diffusion method. 

Results: The results showed that more than 75% of the synthesized silver nano particles have a 

cubic structure. The biological study showed that these nanoparticles have a good activity against 

growth of bacteria and enhances the antibacterial effect of chloramphenicol as antibiotic. 

Conclusion: Increasing the inhibition of bacterial growth by these nanocrystals was associated 

with the silver nano cubic structure. Also, nanophytosynthesis method for different nanoparticle 

preparation is an economical and green synthesis method, and it is in the adjustment of nature 

which it provides an optimal condition for production of nanoparticles. 

 
Keywords: Nanophytosynthesis, Antibacterial, Nano silver, Chloramphenicol, Anthemis 

talyschensis. 


