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  Silybum marianumسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گياه 
  

  ،1، سپيده ترابي2، محمدرضا نقوي1افسانه محمدپورفرد
  A.pourfard@yahoo.comتهران ينولوژكوتيب گروه قاتيتحق علوم واحد ياسالم آزاد دانشگاه -1

  پرديس كشاورزي دانشگاه تهران گروه بيوتكنولوژي كشاورزي -2
  

  دهچكي
)، نانوذرات نقره در دماي محيط سنتز شد. سنتز 1mM( و محلول نيترات نقره S. marianumبا استفاده از عصاره آبي بذر گياه 

ذرات نقره با استفاده از تغييرات رنگي و جذب قرائت شده تاييد گرديد و شكل و اندازه نانوذرات با استفاده از ميكرسكوپ نانو
اه يترات نقره به همراه عصاره گيمحلول ن ينور مرئ -كسياشعه ا يف سنجيط مورد بررسي قرار گرفت. شي و عبوريالكتروني روب

كه در  ،) سنتز شده استnmنانومتر( 43~24. نانو ذرات نقره با اندازه جذب نشان داداز خود نانومتر  432 در طول موج خار مريم
اقل و همچنين محدوده اندازه نانوذرات بسيار كمتر ديده شده است كه اين وذرات به روش هاي شيميايي سميت حدمقايسه با سنتز نان

  دريچه اي نو به روي سنتز نانوذرات در ابعاد صنعتي و تجاري مي گشايد.
  

  Milk thistle ،SEM ،TEMكلمات كليدي: نانوذرات نقره، 
 

  مقدمه .1
ا يها ر ساختاريها و سابا مواد، دستگاه ين تكنولوژيا يلاست. به طور ك يو مولكول ياس اتميماده در مق يدستكار ينانوتكنولوژ

، يدارو، دامپزشك ي، طراح يز، داروسايمانند پزشك ييهابه رشته يد. نانوتكنولوژكنينانومتر كار م 100- 1ندازه از ك بعد ايحداقل 
 شاخه كي به و است تكامل در حالنانوذرات،  سنتز يبرا يتجرب يكيولوژيب يندهايفرآ شود. توسعهيمربوط م …و  يشناسستيز

  ). Abd El-Raheem et al., 2011است ( ل شدهيتبد يفناورنانو از مهم
 يواحدها يكربيم يها. سلولاست شده برخوردار يخاص توجه از ،كيولوژيب ديتول يهاستميري سيپذ انعطاف و يبخش اثر به توجه با
 ساختار و اندازه با ريپذ ديتجد سنتز ذرات به قادر ك،يمتابول يرهايمس و يوژمورفول به توجه كه با هستند شده يسازمانده اريبس

 از ياريبس يبرا دارند كه سازگار ستيز و آب در محلول خواص اغلب از اين طريق، وسنتز شدهيب )NPs(هستند. نانوذرات مشخص

 باال، فشار از استفاده ، عدمستفاده از روش بيولوژيكبا اذرات وسنتز نانويب ديفوااز  ).Krumov et al., 2009است ( يضرور كاربردها

 ). Asmathunisha et al., 2010است ( يسم ييايميمواد ش و دما ،يانرژ

ص، يغال، خارعليت يمار يو نام ها Milk thistle يسينام انگل Silybum marianum يبا نام علم يره كاسنيم از تياه خارمريگ
 يشن سبك كخا با گرم يهوا و آب در و بوده سالهكي ياهيگ م،يخارمر ).1375، يشود (زرگريشناخته م يو عرب يعكوب در فارس

 شكل ش بهيرو فصل لياوا در و اند شكننده و پهن هابرگاست.  متر يسانت 250 تا 150 نيب و بوده متفاوت د. ارتفاع ساقهيرويم

 خودرو صورت به رانيا مناطق از يبعض در اهيگ نيباشند. ايم دارخار و يضويب بلند، هارند. دمبرگيگيم قرار نيزم يرو بر روزت

 دهايفالونوئ انواع از يبيترك نيماريلياست. س نيماريليس نام با گنانيفالونول از يگروه ل حضوريدل به اهيگ نيا ييدارو تيد. اهميرويم

 دييفالونو 5 شامل دارد كه وجود نيماريليس %4 دودح ميمر خار اهيگ يبذرها هستند. در محلول الكل در و محلول نا آب كه در است
  .Subramaniam, 2008) ( است نيبيليدروسيه يد و نيستيكر يليس ن،ياديليس ب، و آ نيبيليس يها نام با
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 مواد و روشها .2

 )يري(عصاره گ اهيعصاره گ يآماده ساز .2,1

 5دند. يط خشك گرديمح يده از آب مقطر شستشو و در دمابا استفا بذرهاد. ياستفاده گرد بذرهاي گياه خارمريماز  يريعصاره گ يبرا
و  يكيط تارياه تا زمان مصرف در شرايقه جوشانده شد. عصاره گيدق 15اه وزن و در آب مقطر به مدت يپودر شده گ يهابذرگرم از 

  شد. يگراد نگهداريدرجه سانت 4 يدما
 )AgNPsوسنتز نانوذرات نقره(يب .2,2

گراد انجام شد. يدرجه سانت 25 ييط دماياه در شرايگ ي) و عصاره آب1mMترات نقره (يفاده از محلول نوسنتز نانوذرات نقره با استيب
 15,000وژ  با سرعت يفيساعت با استفاده از سانتر 24) پس از گذشت 1mMترات نقره(ياه و نيگ يعصاره آب يمخلوط واكنش حاو

  د.يگرد يقه خالص سازيدور در دق
  )UV-vis(يور مرئن -ماوراء بنفش يف سنجيط .2,3

 800 -300ط و در طول موج يمح يدر دما  UV–Visible Spectrophotometer با استفاده از دستگاه ياسپكتروسكوپ يريگ اندازه
  انجام گرفت.  نانومتر

  )SEM(يروبش يكروسكوپ الكترونينانوذرات با م يبررس .2,4
آماده  يروبش يكروسكوپ الكترونيمشاهده با م يشده، براو نانوذرات نقره سنتز  ياهيعصاره گ يمخلوط حاو يپس از خالص ساز

و در  مخصوص قرار داده شد يد هايگر يرو) بر AgNPsدال نانوذرات نقره (ييك قطره از محلول كلوي، يآماده ساز ييدند. براگرد
  د.يط خشك گرديمح يدما
  )TEM(يعبور يكروسكوپ الكترونينانوذرات با م يبررس .2,5

 ي، نانوذرات بر رويعبور يكروسكوپ الكترونيبا استفاده از م يعكسبردار يرات نقره سنتز شده برانانوذ يبعد از خالص ساز
  د. رفتنپوشش داده شده با كربن قرار گ يدهايگر
  
 ج و بحثينتا .3

  در اين بخش بيوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره بذر گياه خار مريم مورد بررسي قرار مي گيرد.
  

  رات نقرهوسنتز نانوذيب .3,1
در  ييايميش راتييدهنده تغ )، نشانmM 1ترات نقره (يش با محلول نياه مورد آزماين واكنش عصاره گيمشاهده شده ح يرات رنگييتغ

  .)1(شكل  رات نقره باشدذن گواه سنتز نانويتواند اول يمحلول بوده است كه خود م
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  ساعت 24) پس از گذشت 1mMترات نقره(يو محلول ن رمريمخااه يب عصاره گيمشاهده شده از ترك يرات رنگيي: تغ1شكل 

  
 يو محلول آب tetraphylla Lepisantheاه ين عصاره گي) واكنش ب ي( رنگ زرد به قهوه ا يرات رنگيي، تغ)2012(و همكاران  ناييم 
 در موجود هيثانو يت هايمودند كه متابولان ني) ب2011تراما و همكاران (يساو .سنتز نانوذرات نقره دانستند هنشانن ياولترات نقره را ين
ت موجود يدوم سنتز نانوذرات نقره، محصول فعال ريمس .باشند نانوذرات سنتز و نقره اءياح مسئول است ممكن ياهيگ يهاستم يس

ل يتشك به منجر NADH به NAD ليتبد ياست كه برا) فتوسنتز( زيكوليگل طول در الكترون آزاد كردن)اي( يانرژ ديتول يزنده برا
 از آسكوربات يها كاليراد ليتشك هنگام در الكترون كي آزاد شدن گر،يد سميمكان شود و يترات نقره مينانوذرات نقره از ن

  گردد. ينقره م يونهاياء يست كه موجب احا آسكوربات
  

 UV- Vis يف سنجيط .3,2

ف يطقرار گرفتند.  يساعت از شروع واكنش، نمونه ها با دستگاه مورد بررس 24ها، پس از گذشت محلول  يف جذبيط يبررس يبرا
از خود جذب نشان داد (شكل  )nmنانومتر( 432 خار مريماه يترات نقره به همراه عصاره گيمحلول ن ينور مرئ - كسياشعه ا يسنج

2 .(  

  
  ساعت از شروع واكنش 24پس از گذشت  ينانومتر 800-300ب مخلوط واكنش در محدوده ك ثبت شده از جذي: پ2شكل 
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وچوهان ) 2011ت پراساد و همكاران(يسورانج ،) 2011نگ و همكاران (يس )،2012ر و همكاران(يابدوزه )،2012و همكاران( يهارانب
 ،Wrightia tinctoria  اهانيگاز  يبه روش جوشاندن با حالل آب يريعصاره گ با استفاده ازتوانستند ب يترت به) 2011وهمكاران(

Euphorbia prostrate  ،  Zingiber officinale  ، Nicotiana tobaccum  با و  دنند كينانوذرات نقره تولوه انار يو دانه م
 nm،( 430نانومترnm( ، 420 )نانومتر( 420ب) ي(به ترت يها در طول موج ينورمرئ -  كسياشعه ا يف سنجياستفاده از ط

ن، نشان داد يشيقات و سوابق پيتحق يبررس. ن جذب را مشاهده نمودنديشتريب  )nmنانومتر( 430 و )nmنانومترnm( ، 418 )نانومتر(
  ش است.ين آزمايا يبر سنتز نانوذرات نقره ط يديين تايرد كه ايگ يانجام م ينانومتر 430-418كه جذب نانوذرات نقره در محدوده 

  
 SEMو   TEMبا استفاده از  يعكسبردار .3,3

، با استفاده از نرم افزار يروبش يكروسكوپ الكترونيله ميآنها به وس ياز نانوذرات نقره سنتز شده و عكس بردار يس از عكس بردارپ
) TEM( يعبور يكروسكوپ الكترونيگرفته شده با استفاده از م يهاعكس  يبا بررس. ن زده شدي، اندازه نانوذرات تخم1يرياندازه گ

  ).4و  3) سنتز شده است (شكل nmنانومتر( 43~24با اندازه  يشده، ذرات از نانوذرات نقره سنتز

  
  يروبش يكروسكوپ الكترونيبا استفاده از م S. marianum  اهي: عكس گرفته شده از نانوذرات سنتز شده با استفاده از گ3شكل 

  
  يعبور يكروسكوپ الكترونيبا استفاده از م S. marianumاه ي: عكس گرفته شده از نانوذرات سنتز شده با استفاده از گ4شكل 

  
سنتز نمودند  )nmنانومتر( 31/14 ± 5/2با حدود اندازه  ي، نانوذراتOcimum sanctumاه ي)، با استفاده از گ2011نقال و همكاران (يس

قات انجام يتحق يبررسبا توجه به  از خود جدب نشان داد. )nmنانومتر( 413كس در طول موج ياشعه ا يف سنجيكه با استفاده از ط

                                                            
١ Measurement 
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توان  يكس و اندازه نانوذرات نقره سنتز شده مياشعه ا يف سنجيجاد شده در طين طول موج ايرابطه ب يشده در گذشته و بررس
زان كوچكتر يز به همان مي،هرچه طول موج كمتر باشد اندازه نانوذرات ن )nmنانومتر( 500- 400ن طول موج يان نمود كه بينگونه بيا
شتر يقات بيازمند تحقيطور كامل شناخته نشده است و نگياه هنوز به نانوذرات با استفاده از عصاره  يكيولوژيسم سنتز بيمكان شود. يم

دهد.  يوابسته به ردوكتاز در محلول رخ م  NADHل رها شدنيا (كاهش) به دليسم احيگزارشات اشاره دارد كه مكان ياست. برخ
واكنش، غلظت  يله دمايبوس گياهنانوذرات با عصاره  يكيولوژين اندازه ذرات در سنتز بيانگيه مان نمودند كي) ب2009م(يسانگ و ك

سنتز نانوذرات نقره با استفاده از گياه داراي كمترين ميزان آاليندگي براي  كند. ير مييترات نقره تغيو غلظت محلول ن گياهعصاره 
اي نو به توليد گسترده و صنعتي نانوذرات كه اين خود گشودن دريچه محيط زيست و همچنين حداقل ميزان مصرف مواد سمي است

  است.  
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Biosynthesis of silver nanoparticles via Silybum marianum seed extract 
 

1, S. Torabi2, M.R. Naghavi1A.M. Pourfard 

1. Biotechnology Department, College of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
Iran 

2. Agronomy and Plant Breeding Department, College of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran 
 

Seed extract of S. marianum was used in green biosynthesis of silver nanoparticles (AgNPs), for the first 
time. The reaction was accomplished through fast and convenient reduction of silver ions in the presence of 
the above mentioned live extracts in water. The AgNPs synthesized by S. marianum give a plasmon 
resonance band at 432 nm. AgNPs was appeared with similar morphologies in their SEM and TEM images. 
Silver nanoparticles with a size of nanometers 24 ~ 43 (nm) have been synthesized, the nanoparticles 
compared to chemical methods has been minimal toxicity and much less than the nanoparticle size range. 
The biological methods of nanoparticles synthesis are new valve will open to commercial and industrial-
scale synthesis of nanoparticles. 
 
Keywords: Silver nanoparticles (AgNPs); Milk thistle; SEM; TEM 
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