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 به هاروش این. است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد هاآن سنتز مختلف، صنایع در ذراتنانو گسترده کاربرد به توجه با امروزه

 به محققان توجه فیزیکی و شیمیایی هایروش معایب به توجه با. شوندمی تقسیم بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، کلی دسته سه
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 مقدمه

 

 تمایل  ذرات نانو گسترده کاربرد دلیل به اخیر هایسال در

 به عموما ذرات نانو. است آمده بوجود آنها سنتز برای زیادی

 متر نانو 100 از کمتر آنها اندازه که شودمی گفته ذراتی

 نشان خود از اتم مانند رفتاری کوچک، اندازه دلیل به استو

 می دهند.(50)

 و فیزیکی شیمیایی، هایروش طریق از تواندمی نانوذرات

 هایروش از حاصل ذرات نانو. شود حاصل مختلف بیولوژیکی

 هستند همگن و خالص ذراتی نانو اگرچه شیمیایی و فیزیکی

 زایی، پرتو شیمیایی، خطرناک مواد از استفادهدلیل به اما

 مواد بودن گران ،(فشار و دما) خاص شرایط در واکنش انجام

 زیست محیط برای بالقوه خطرات ایجاد و بودن بر زمان و

 هزینه، کم روشی به ازاستفاده  رو این از(46)نیستند مناسب

 زیست آسیب بدون همچنین و سمی مواد تولید بدون

 نانو تولید هاروش آنها از یکی که است افزایش به رو محیطی

 با فلزی ذرات نانو سنتز(55،38است.) سبز روش به ذرات

 نوری، متفاوت خواص بدلیل سبز عوامل از استفاده

 را زیادی توجه  الکترونیکی و  شیمی الکترو فتو شیمیایی،

  تحقیقات از ایگسترده فهرست. است کرده جلب خود به

 ذرات نانو زیستی تولید در که مختلفی منابع  از متعددی

 تقسیم اصلی گروه دو به که است موجود روندمی بکار فلزی

  هاارگانیسم ازمیکرو استفاده با نانوذرات سنتز: 1 شوند،می

 ها جلبک و  ها قارچ ، میستها اکتینو ، ها باکتری قبیل از

 و گیاهان  از استفاده با نانوذرات سنتز: 2(. 6،7،8)

 ذرات نانو سنتز برای (56،55،43،37،30)گیاهی هایعصاره

 بی و مناسب حالل عنوان به آب از استفاده دلیل به فلزی

(37)خطر  عصاره احیاکنندگی  پتانسیل زمان بودن کمتر ،

 به نزدیک (34،27،24) میکروبی کشت به نسبت گیاهی

 ذرات نانو بیوسنتز طی شده ایجاد آلودگی بودن صفر

 سایر از برتر سلولی کشت به نیاز عدم و بودن اقتصادی

 استفاده قابل وسیع مقیاس در و است بیولوژیک روشهای

(50،47،20)است  و کیفیت تولید، سرعت حال این با 

 گیاهی هایعصاره وسیله به شده تولید ذرات نانو ویژگیهای

 عصاره، غلظت گیاهی، هایعصاره ماهیت قبیل، از عواملی به

pH فلزی، نمک غلظت  بستگی واکنش زمان مدت و دما ،

 استفاده اکسیدان آنتی حاوی گیاهان از روش این در .دارد

  آزاد هایرادیکال جذب در مهمی نقش که شودمی

 تولید ذرات نانو سطح که دهدمی نشان تحقیقات (22).دارند

 نیز و گیاه هایمتابولیت توسط روش، این در شده

 ترکیبات این و شده پوشیده هاپروتئین و هاکربوهیدرات

 ذرات این بیشتر سازگاری زیست سبب پایداری، بر عالوه

 کمتری چالش با زیستی زمینه در را آنها کاربرد و شودمی

 روش به طال ذرات نانو سنتز در مثال طور به. کندمی مواجه

 در شده جذب سمی عوامل از برخی  است ممکن شیمیایی

 هنگام جانبی عوارض دارای که آید وجود به ذرات نانو سطح

(47،36)بود خواهد پزشکی و کاربردی مصارف در استفاده . 

 به نانوذرات سنتز هایروش بر مروری مطالعه، این در لذا

شد خواهد بررسی مختلف صنایع هایکاربرد و سبز روش .  

ذرات نانو بیوسنتز هایروش    

 با متری نانو ابعاد در مواد از استفاده و تولید به تمایل امروزه

 در باال توانایی جمله از هاآن جالب خصوصیات به توجه

 موجودات بدن با باال سازگاری و نور کردن پراکنده و جذب

 سبب زیستی هایمولکول با کنش میان توانایی و زنده

 کشاورزی و پزشکی زیستی، علوم در هاآن از استفاده افزایش

(.25)است شده   

1-1 بیولوژیک روش   

 مورد فلزی ذرات نانو تولید برای بیوسنتز روش تازگی به  

 ها،ساکارید پلی از آن در که است گرفته قرار توجه

 همچنین و( ها قارچ و هاباکتری)زنده هایمیکروارگانیسم

 کاهنده عوامل عنوان به هاآنزیم و گیاهی های عصاره

 و ساده روش یک عنوان به (روش سبز26 استفاده می شود.)

 شیمیایی پیچیده هایروش برای جایگزینی عنوان به ماندگار

 سبز سنتز به روش این. باشدمی فلزی ذرات نانو تولید برای

  ردوکس واکنش نانوذرات، سبز سنتز طی در. است معروف

 و هاعصاره که صورتی به دهدمی رخ نمکی هایمحلول در

 هستند کننده کاهش مواد شامل که مختلف هایارگانیسم

 نانو نتیجه در و داده انتقال فلزی هاییون به را هاالکترون
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 نانو تشکیل 1 شکل در(50)نمایندمی تولید را فلزی ذرات

است شده داده نشان فلزی ذرات .   

 ذرات نانو عبوری الکترونی میکروسکوپ تصویر: 1 شکل

(.59)مرزنجوش  گیاه عصاره با شده سنتز   

 قرار بیشتری توجه مورد گیاهی  هایعصاره میان این در

 شوندمی سنتز روش این به که ذراتی نانو زیرا اندگرفته

 ، هافنل پلی حضور  شده انجام مطالعات. هستند پایدار

 های ترپتونوئید بخصوص و هاپروتئین ها،کربوهیدرات

 ذراتنانو سنتز جهت فلزی هاینمک کاهش در را گیاهی

اندداده نشان .  

1-1-1 گیاهی عصارهازاستفاده   

 نانوذرات، بیوسنتز برای گیاهی مواد ازاستفادهمزایای

 درک و گیاهان توسط فلزی هاییون جذب مکانیسم

 به. است گیاهان در فلزی نانوذرات تشکیل احتمالی مکانیسم

 نانو سنتز در باالیی قابلیت سرخدار گیاه عصاره مثال عنوان

 نانومتر 50 از کمتر اندازه با  باال کیفیت با و پایدار نقره ذرات

 باکتری ضد فعالیت بررسی روی بر که تحقیقی. داشتند

 گیاه عصاره از سبز روش به شده سنتز اکسید روی نانوذره

 به اکسید روی ذرات نانو سنتز منظور به. شد انجام زوفا

 استات از. گردید تهیه زوفا گیاه آبی عصاره ابتدا سبز، روش

 کامل سنتز تایید برای شد، استفاده روی منبع عنوان به روی

هایتست ذرات، نانو  (FTIR -XRD -SEM -TEM 

)  سنتز اکسید روی نانوذرات که داد نشاننتایج شد انجام

 هایغلظت در زوفا گیاه عصاره از سبز روش به شده

 فعالیت دارای لیترمیلی بر میکروگرم 1000و2000

 در رشد عدم هاله که نحوی به بودند مناسبی باکتریاییضد

 کلیاشرشیا باکتری در لیتر میلی بر میکروگرم 2000 غلظت

 کنترل نمونه با برابر تقریبا اورِئوس استافیلوکوکوس و

 ذرات نانو سنتز روی برکه  دیگر پژوهشی در. (9)شد تشکیل

 مرزنجوش گیاه عصاره از استفاده با سبز روش به نقره

 برای شد، انجام آن میکروبی ضد اثرات بررسی و اروپایی

 با را شده تهیه عصاره از سی سی 10 نقره ذرات نانو سنتز

 مخلوط موالر میلی 1 نیترات نقره محلول ارز سی سی 90

 بر آزمایشگاهی دمای در ساعت 24 مدت به محلول و کرده

 تغییرات مشاهده شدجهت داده قرار مغناطیسی همزن روی

 دستگاه ازاستفاده با محلول جذب میزان روی بر رنگ

 بررسی مورد نانومتر 700-300 محدوده در اسپکتروفتومتر

دور با شده ساخته نانوذرات حاوی محلول گرفت قرار rpm 

 محلول سپس و شده سانتریفیوژ دقیقه 15 مدت به12000

 توسط نانوذرات این مورفولوژی و اندازه شد ریخته دور رویی

 ذرات شکل که شد تعیین عبوری الکترونی میکروسکوپ

. است نانومتر 70 تا 30 حدود در آنها متوسط واندازه کروی

 علیه بر ضدمیکروبی فعالیت دارای زیستی نقره نانوذرات

 رسدمی نظر به. بودند منفی گرم و مثبت گرم هایباکتری

 شکل به نانوذرات حاوی هایعصاره ضدباکتریایی خواص که

 عصاره از استفاده با نانوذرات سنتز. یافت افزایش محسوسی

 کند کمک آنها ضدباکتریایی افزایش به تواندمی گیاهی

(59.)   

 نقره/آهن هایسبزنانوکامپوزیت سنتز روی بر که تحقیقی در

 باکتریایی ضد فعالیت برای اناریجه گیاهی عصاره وسیله به

 عامل عنوان به اناریجه گیاه یابی عصاره که دادند انجام

 مغناطیسی هایکامپوزیت نانو زیستی تولید برای کاهنده

 به تولیدی هایکامپوزیت نانو آنالیز. شد استفاده نقره/آهن

 الکترونی، میکروسکوپ و اسپکتروفتومتر دستگاه وسیله

 باکتریایی ضد فعالیت و گرفت انجام گسیلی میدان رویشی

 و گردید بررسی کلی اشرشیا منفی گرم باکتری علیه بر آن

 نقره/آهن زیستی هاینانوکامپوزیت از عبارتند حاصل نتایخ

 نشان و بوده پیک باالترین دارای 420و 380 موج طول در

 نانو مهارکنندگی میزان و باشدمی نقره و آهن جذب دهنده

 کلی اشرشیا باکتری برای نقره/آهن زیستی هایکامپوزیت

(.6)است متر میلی 23تا15 بین .  

 در نقره نانوذرات سبز سنتز روی بر که دیگری پژوهش در

 آن ضدباکتریایی خواص بررسی و تلخ زیتون میوه عصاره

 ذره نانو جذب میزان بر نیترات ونقره عصاره تاثیر دادند انجام

 تصادفی کامال پایه طرح قالب در و فاکتوریل آزمایش در نقره

 به ایکس پرتو پراش گرفت قرار ارزیابی مورد تکرار 3 در

 و اندازه. شد استفاده نانوذره بلوری ساختار تایید منظور

 مورد عبوری الکترونی میکروسکوپ توسط ذرات توزیع
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 با نانوذرات باکتریایی ضد خاصیت سپس گرفت قرار بررسی

 نانوذرات سنتز نتایج. شدند  بررسی صفحه روش از استفاده

 20 اندازه میانگین با و ضلعی شش پراکندگی، نسبی طور به

 متقابل شداثر تایید تلخ زیتون نارس میوه عصاره در نانومتر

 گردید دار معنی جذب میزان بر عصاره و نیترات نقره غلظت

 علیه بر ضدباکتریایی خاصیت لحاظ از شده سنتز نانوذرات و

(13.)است بوده موثر سودوموناس اورئوس استافیلوکوکوس .  

 از استفاده با نقره نانوذرات سبز سنتز روی برتحقیقی که 

 آن باکتریایی ضد اثرات بررسی و کوهی کرفس عصاره

 که ایعصاره با نیترات نقره حاوی محلول شد مقایسه

 انکوبه و مخلوط داد نشان را اکسیدانیآنتی فعالیت بیشترین

 رزونانس تحلیل و تجزیه طریق از نقره نانوذرات سنتز شد،

 کرفس آبی عصاره. گرفت قرار بررسی مورد سطحی پالسمون

 نانو که داد نشان را اکسیدانی آنتی فعالیت باالترین کوهی

 ضدباکتریایی فعالیت و هستند شکل کروی تقریبا نقره ذرات

(17.)دارند باالیی .  

1-1-2 ها میکروارگانیسم از استفاده    

 شوندمی شناخته کارامد هاییارگانیسم عنوان به هاباکتری

 پلی آمینواسید، انزیم، زیادی مقدار تولید توانایی زیرا

 هاییون کاهنده عنوان به که دارند را ویتامین و ساکارید

.کنندمی عمل فلزی . 

  متفاوت هایمکانیسم بار اولین برای  همکارانش و جانستون

 کردند، بیان را مختلف هایباکتری در فلزی نانوذرات تشکیل

 باعث ریبوزومی غیر کوچک پپتید یک که داد نشان نتایج

 مقاومت مکانیسم باعث پپتید این است طال نانوذرات تولید

 که هنگامی شودمی فلزی کمی هاییون برابر در باکتری

 گیرند،می قرار فلزی هاینمک تنش تحت هامیکروارگانیسم

 فلزی هاییون به هاآن فعال زیستی هایمولکول و هاآنزیم

 داده کاهش را فلزی هاییون ترتیب این به شوندمی متصل

(54)دهند تشکیل را ذرات نانو و . 

 باکتری ضد خواص بررسی منظور به که تحقیقات در

 نقره ذرات نانو وجود. گردید استفاده تولید نقره کلوِئیدهای

 نور سنجی طیف از استفاده با حاصل کلوئید در

  ذرات نانو اندازه میانگین. رسید اثبات به مرئی_فرابنفش

 از تر کوچک اگزیسپوروم فوزاریوم قارچ از آمده بدست

 از آمده بدست نتایج. بود اشرشیاکلیباکتری در آن میانگین

 پوشیده سطوح باکتری ضد خواص دادکه نشان مطالعه این

 فوزاریوم قارچ کمک به شده سنتز نقره ذرات نانو کلوئید با

 به نسبت نانوذرات اندازه بودن کوچکتر دلیل به اگزیسپوروم

 در هاباکتری نقش برروی.  است    باکتری ازحاصل کلوئید

 با نانوذرات تولید در است، شده کار نقره نانوذرات سنتز

 دلیل به هاقارچ و هاباکتری ها،میکروارگانیسم از استفاده

 توجه مورد مخمر و اکتینومیست از بیشتر ترپیشرفته فناوری

 با سنگین، فلزات برابر در باکتری مقاومت. اندگرفته قرار

 انجام سلول خارج به داخل از انتشار پدیده از استفاده

 هایپروتئین از استفاده با زدایی سم و انتشار این. شودمی

 کاتیون معکوس هایناقل مانند گیردکهمی انجام غشایی

با وپروتون ATP تولید هایباکتری انواع. نمایندمی عمل 

 سلولی خارج و سلولی درون نوع دو به نانوذرات کننده

(11. )است شده تقسیم   

1-1-2-1  از استفاده با نانوذرات سلولی درون ساخت 

 مقاوم سیستم دارای که هاییارگانیسم از دسته آن: باکتری

 سلولی درون صورت به را نانوذرات توانندمی هستند، نقره به

 نمک دارای کشت محیط در باکتری هایسلول. کنند تولید

 گذاری خانه گرم رشد مناسب شرایط در و شده تلقیح نقره

 با و یافته انتقال باکتری سلول درون به هایون. گرددمی

 در موجود موثر عوامل و سلولی درون هایآنزیم از استفاده

 از روش این. شوندمی تبدیل نقره نانوذرات به باکتری سلول

.بود نخواهد صرفه به مقرون انرژی مصرف میزان نظر  

1-1-2-2  از استفاده با نانوذرات سلولی خارج ساخت 

 سلول از خارج در نانوذرات سلولی خارج تولید: باکتری

 کروی، متفاوت هایشکل با نانوذرات. شودمی انجام باکتری

 مایع باکتری، توده زیست از استفاده با وجهی شش مکعبی،

 ساخته باکتری سلول فاقد آبی عصاره و باکتری کشت رویی

(11).شوندمی   

1-1-3 هامیکروارگانیسم آنزیم توسط نانوذرات سنتز  : 

NADH  انتقال زنجیره و گلیکولیز مسیر در شده تولید

 و کرده ایجاد را احیایی فضای یک هیدروژن ایجاد با الکترون
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 ردوکتاز نیترات آنزیم. شودمی نقره نانوذرات تولید به منجر

 احیای باشدکهمی نانوذرات ساخت در موثر عامل عنوان به

 طبیعت در نیتروژن تبدیل مراحل مهمترین از یکی نیترات

 نیتروژن چرخه در که است آنزیمی ردوکتاز نیترات است

 نوع چهار کندمی کاتالیز را نیتریت به نیترات تبدیل واکنش

 نوع سه و یوکاریوتی نمونه. دارد وجود ردوکتاز نیترات آنزیم

 سیتوپالسمی نوع شامل که باکتریایی ردوکتاز نیترات آنزیم

(11است) فاکتور نوع دو با که  

 ضد خواص روی بر همکاران و مالنیا توسط که تحقیقی در

 آمیالز آلفا آنزیم توسط شده تولید نقره نانوذرات باکتری

 با زیستی روش به نقره ذرات نانو شد، انجام باکتریایی

 سپس شدند، سنتز باکتریایی آلفاآمیالز آنزیم از استفاده

 به ضدباکتریایی، اثر بررسی منظور به شده سنتز نانوذرات

کشت محیط LB  زا بیماری باکتری مختلف هایسویه حاوی

 هامحاسبه آن مهارکنندگی غلظت کمترین و شدند افزوده

 ایاندازه روش این به شده تولید نانوذرات. شد

 مهارکنندگی فعالیت و دادند نشان نانومتر40تا20حدود

 و مثبت گرم زای بیماری هایباکتری بر خوبی وکشندگی

 بر گرم میلی200 غلظت در که طوری به داشتند، منفی

.رفتند بین از هاباکتری تمام لیتر میلی  

 کاربرد به توجه با: غذایی صنایع در کاربردنانوذرات 2

 مختلف هایبخش در نانوذرات از استفاده یگسترده

 نانو هایکاربرد از هایینمونه به قسمت این در غذاییصنایع

 خواهیم غذا صنعت در سبز روش به شده تولید ذرات

  .پرداخت

2-1 میکروبیضد هایبندیبسته در ذراتنانو کاربرد   

 در غذاییمواد معمول نگهداری هایروش اکثر که آنجایی از

 برای نیست، کاربرد قابل مصرف آماده و تازه غذاهای مورد

 میکروبیضد هایبندیبسته از محصوالت قبیل این نگهداری

 اندفعال بندی بسته نوعی هابندیبسته این. شودمی استفاده

 فلزی ذراتنانو. باشندمی میکروبیضد ترکیبات حاوی که

 به نقره. باشندمی مواد از دسته این از مس نقره، طال، مانند

 ها،میکروارگانیسم هایآنزیم  تیول گروه با واکنش دلیل

 مرگ نهایت در و هاآنزیم شدن شدن غیرطبیعی باعث

 تواندمی نقره نانوذرات حاویهایبندیبسته. شودمی سلولی

 هایپلیمر با ترکیب در یا و جاذب پدهای ساختار در

 آزاد با و رفته کار به  استایرنپلی و  پروپیلن ، اتیلنپلی

 تاخیر به یا و جلوگیری کاهش باعث نقره یونهای سازی

 ماندگاری زمان افزایش نتیجه در و هامیکروب رشد انداختن

 تقاضا افزایش (5. )شودمی غذایی محصوالت کیفیت حفظ و

 ساختن براورده جهت که غذاییمواد جدید بندی بسته برای

 شده ارائه مواد نانو علم پیشرفت برای محوری نیازهای

 فلزی نانوذرات از استفاده مناطق ترین گسترده از استیکی

 از استفاده و است پزشکی و  جمله از مختلف هایکاربرد

 فعال هایکننده پر عنوان به فلزی مواد نانو ازجمله نانومواد،

 غذایی مواد بندیبسته برای پلیمری های کامپوزیت نانو در

 کشندگی مطالعات. است شده بررسی ایگسترده طور به

 41 ذرات حاوی هایکامپوزیتنانو هایفیلم برای بیشتر

 شد کوچکتر آن اندازه چه هر یعنی. داد نشان را نانومتری

 برای فلزی ذرات نانو از استفاده. رسید نظر به تر کارامد

 برای ولی رسدمی نظر به کارامد غذایی مواد بندیبسته

(8. ) است نیاز بیشتری زمان مدت به سو اثرات ارزیابی  

2-2 سبز روش به شده تولید ذرات نانو باکتریایی ضد اثرات   

 که بود شده مشخص باز دیر از شد اشاره که همچنان

 از وسیعی گستره کشتن و مهار در باال توانایی نقره، ترکیبات

دارند هاویروس و هاقارچ ها،باکتری شامل  هاارگانیسممیکرو  

 برای مواد این اینکه با کنندمی بیان هابررسی برخی .(35)

 هایسلول برای ولی هستند کشنده هاارگانیسممیکرو

 نانو باکتریایی ضد اثرات. ندارند توجهی قابل خطرپستانداران

  اساس این بر. است آن زیستی ویژگی بارزترین نقره ذرات

 هایپماد مانند بهداشتی محصوالت از بسیاری به  مواد این

 و آب تصفیه هایسیستم ها،کنندهعفونی ضد و سوختگی

(35،1)شودمی افزوده پزشکی تجهیزات  نقره ذراتنانو اثرات 

است شده بررسی هاباکتری از وسیعی گستره بر  مهم آنها 

 خود اصطالح به یا و دیواره تخریب را اثر مکانیسم ترین

(23،33،31)دانندمی زدن گودال .  

 انجام همکارانش و لی توسط جامع البته و مشابه تحقیقی

 را زدن گودال زمینه در گذشته نظریات نیز آنها است شده
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 در(29). میکنند تایید را آن بیشتر شواهد با و کرده قبول

 نانو مختلف غلظت حضور در بازدارندگی میزان سال همین

 در که دارند عقیده آنهامترپرداخته شد  نانو 20 زیر ذرات

 یابدنشتمی کاهش زایی گودال امکان که کم هایغلظت

 عبور هایکانال یا سطحی گیرندهای به اتصال دیواره، روی

(21،29)هستند هاباکتری مرگ دالیل ترینمهم مواد   

 ذرات نانو باکتری ضد خاصیت تعیین از از آمده بدست نتایج

 بین که داد نشان زوفا گیاه عصاره از شده سنتز اکسید روی

 وجود مستقیم نسبت هاباکتری حذف و ذره نانو غلظت

(9.)دارد .  

 در را جذب بیشترین شده سنتز نقره ذرات انو،ن تحقیقات در

 میانگین و کروی شکل دارای و دادند نشان نانومتر 430

 شده سنتز نانوذرات. بود نانومتر 10-50 بین هاآن اندازه

با اکسیدانیآنتی خواص دارای  IC50 میکروگرم 21 با برابر 

 داد نشان ضدباکتریایی هایبررسی نتایج.بودند لیترمیلی بر

 بیشتری ضدباکتریایی فعالیت شده، سنتز نقره ذرات نانو که

 به نسبت اورئوس استافیلوکوک مثبت گرم باکتری علیه بر

داشتند اشریشیاکلی منفی گرم باکتری . 

یون احیای به قادر ترهشاه عصاره  Ag+ نقره نانوذرات به 

 خواص دارای شده سنتز نقره نانوذرات چنینهم. باشدمی

باشندمی مناسبی ضدمیکروبی و اکسیدانیآنتی . 

   

 روی سبز، روش به شده سنتز نانوذرات مهمترین از یکی

 و میکروبی ضد ضدسرطانی، خاصیت که میباشد اکسید

 اثرات سبب ذره نانو این. دارد اکسیدانی آنتی فعالیت

  را ترکیبات از برخی سمیت است قادر و دارد حفاظتی

 به مختلف تحقیقات در خصوصیت این از. دهدکاهش 

 مقاومت دارویی ترکیبات از برخی سمیت اثر  منظور

 عوامل توسعه اهمیت ها،بیوتیک آنتی به باکتریایی

 نقره ذرات نانو است داده افزایش را جدید باکتریاییضد

 مطرح مهم باکتری ضد عوامل از یکی عنوان به توانندمی

 گسترش درباره محیطی زیستهاینگرانی به توجه با باشند

 این سنتز برای سبز روش از استفاده نقره، ذرات نانو کاربرد

 نانو تکامل به تواندمی هانگرانی کاهش ضمن ذرات نانو

(7). شود منجر نیز برتر خصوصیات با را ذراتی  

 از شده سنتز نقره ذرات نانو  باکتریایی ضد فعالیت بررسی

 روش یک ازتحقیق این در  داری تشنه گیاه میوه عصاره

 عصاره از استفاده با نقره ذرات نانو سنتز جهت سریع و ساده

 هایمتابولیت بطوریکه. شد انجام  داری تشنه گیاه میوه

 هاییون کاهش سبب داری تشنه میوه عصاره در موجود

 فعالیت. شدند سبز  فرایندسنتز طی نقره نانوذرات به نقره

 گیاه میوه عصاره از شده سنتز نقره ذره نانو ضدباکتریایی

 کلی اشریشیا) منفی گرم  هایباکتری علیه بر داری تشنه

کلی اشریشیا بالینی، ATCC تایفی سالمونال ،   ATCC  و

 و اورئوس کوکوس استافیلو)مثبت گرم و(  پنومونیه کلبسیال

 داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد  سرئوس باسیلوس

 باکتریایی ضد فعالیت نقره ذرات نانو غلظت افزایش با که

( 14. )یابدمی افزایش  

 خواص ان در که دادند انجام را تحقیقی همکاران و سلیمانی

 با سنتز از حاصل مس و طال و نقره ذرات نانو ضدباکتریایی

 ویژه به پزشکی در را بسزایی کارایی گیاهان از استفاده

 در ولی داشت خواهند ضدمیکروبی کنترل هایسیستم

 از تری ضعیف ضدمیکروبی اثر طال و مس نقره، با مقایسه

 اهن نانوذرات ضدمیکروبی فعالیت همچنین.  داد نشان خود

 از الکتریکی، و نوری کاربردهای خاطر به طال است کمترین

 این.است اهمیت پر بسیار صنعتی و تکنولوژی لحاظ

 زیست محیط با حدودی تا محیطی زیست هایپژوهش

 فن در رشد به رو بستری ایجاد موجب هستند، سازگار

(12)شود ایران در نوین هایآوری  

 توسط تیتانیوم نانوذرات بیوسنتز روی بر کهی تحقیقات در

 شد، انجام ایران بومی هایپالنتاروم باسیلوس الکتو

 ازمحصوالت شده جدا هاالکتوباسیلوس از مختلفی هایسویه

 معرض در شده، کنترل شرایط تحت ایران بومی  لبنی

 هایمیکروسکوپ با نتایج و گرفته قرار اکسایددیتیتانیوم

 از پس. شدند بررسی ایکس پرتو پراش  همچنین و الکترونی

 توسط ذرات نانو بیوسنتز مولکولی سازوکار مطالعه و بررسی

 تحت آنان، توسط فلزی اکسیدهای کاهش و هاباکتری
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 فقدان دلیل به احتماال که دفاعی فرآیندی عنوان

 تفسیر است، هاسویه از برخی در دیسموتاز سوپراکسید

(2). گرددمی  

2-3  حذف در سبز روش به شده سنتز ذراتنانو کاربرد 

آب هایآالینده  

 به دستیابی راه در انسان هایتالش و جمعیت رشد

 به منجر صنایع گسترش و بیشتر رفاه نوین، هایفناوری

 که است شده زیست محیط به مختلف شیمیایی مواد ورود

 داده قرار جدی تهدید مورد را زنده موجودات تمامی زندگی

 هستند سنگین فلزات هاییون ها،آالینده مهمترین از. است

 برای. باشدمی توجه مورد بسیار آبی منابع از آنها حذف که

 قرار بررسی مورد و تهیه مختلفی هایجاذب منظور این

 زمینه در هاجاذب این ترین آمد کار از یکی است گرفته

 در. است آهن اکسید ذرات نانو آب از هاآالینده حذف

 نانو این اصالح زمینه در زیادی هایفعالیت اخیر هایسال

 گرفته صورت جذب راندمان و کارایی افزایش هدف با ذرات

 از استفاده با شده دار پوشش اکسید روی نانوذرات. است

 جاذب سطوح بررسی برای. شد تهیه جاشیر گیاه عصاره

 بررسی برای و قرمز مادون سنج طیف دستگاه از مذکور

از ذرات اندازه   SEM  با شده سنتز ذرات نانو. شد استفاده

 متشکله اجزاء با ذرات نانو شدن اصالح علت به گیاه عصاره

 نتیجه در و سنگین فلزات هاییون با پیوند به قادر  گیاه

(16. )گرددمی سنگین فلزات حذف در کارایی افزایش  

2-4 غذایی مواد ماندگاری در ذرات نانو تاثیر   

 که باشدمی ورا آلوئه گیاه کاربردی، و مهم گیاهان از یکی

 کمک به توانمی و داشته کاهندگی خاصیت آن برگ عصاره

 که کرد سنتز را نقره ذرات نانو نقره،  فلزی هاینمک و آن

 علوم مختلف هایزمینه در متنوعی بسیبار هایکاربرد

 در هاکاربرد این مهمترین از یکی. داشت خواهد مختلف

 آن از استفاده با که باشدمی غذاییصنایع کشاورزی، زمینه

 را هاگل و گیاهان و غذایی مواد ماندگاری زمان توانمی

(1). داد افزایش  

 ماندگاری بر نقره ذرات نانو مختلف یها غلظت اثر تحقیقی در

 و قطر صفات. گرفت قرار بررسی مورد پرتقال رقم چند میوه

 وزن پوسیدگی، درصد اسیدی، قدرت جامد مواد میوه، طول

 روز در الکترولیت نشت و ث، ویتامین میوه، تفاله و گوشت

. شد گیری اندازه داری انبار از بعد ماه سه و ماه یک صفر،

 مورد صفات تمام بر داری معنی تاثیر ذرات نانو داد نشان نتایج

 پوسیدگی درصد چشمگیر کاهش باعث و داشت گیری اندازه

 برداشت از پس  ضایعات کاهش موجب نتیجه ودر شد میوه

 (.3)گردید میوه

 گیری نتیجه و بحث

 در مواد از استفاده به تمایل امروزه شد اشاره ک همانطور     

 توجه مورد شده ذکر خصوصیات به توجه با نانو ابعاد

 معایب گرفتن نظر در با. است گرفته قرار  پژوهشگران

 غیر هزینه، کم روشی به نیاز شیمیایی، و فیزیکی هایروش

 زنده، هایارگانیسم از استفاده. شد احساس ساده و سمی

 زیست محیط با سازگار و مناسب جایگزینی هاآنزیم و گیاهان

 مطرح سبز سنتز عنوان تحت که باشدمی نانوذرات سنتز برای

 اکسیدان آنتی حاوی هایهمیو و گیاهان از روش این در. است

 آزاد هایرادیکال جذب در مهمی نقش ک شودمی استفاده

. باشدمی استفاده قابل وسیع مقیاس در روش این.  دارند

 و غذایی مواد بندی بسته در آنها از توانمی  بطوریکه

 و دارویی صنایع در و موادغذایی ماندگاری عمرافزایش

 .کرد استفاده باکتری ضد عنوان به بهداشتی

 منابع

 

 

احمدی امید، حدید نعیمه وجعفری زاده مالمیری [1] 

ذرات نقره  با استفاده از  هدی. مطالعه  و بررسی سنتز نانو

های عصاره برگ آلوئه ورا. همایش بین المللی پژوهش

 . 1394کاربردی کشاورزی، تهران، 

بهتاش الدن سید امیر، محمدی ازهر عباس، تاج آبادی [2]

ابراهیمی دکتر مریم، حیدری نصرآبادی دکتر میترا. بیوسنتز 

های بومی پالنترومنانوذرات تیتانیوم توسط الکتو باسیلوس 

های فناوری زیستی سلولی و مولکولی، دوره ایران، مجله تازه

 . 1391دوم، شماره شش، بهار
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تدین رضا، میرزایی سعید، رحیمی مهدی، ساالری [3]

حسن. بررسی تاثیر نانوذره نقره بر ماندگاری میوه پرتقال. 

، 319-327، 2، شماره 29مجله پژوهشهای گیاهی، دوره 

 . 1395 تابستان

حسینی فرد مهدی، قربانی هادی. حذف فلز روی از ] 4[

های آبی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید منگنز، محلول

، 2، شماره 20مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 

 . 1397تابستان 

خلیفه حسن، شیروانی نوشین و قنبر زاده، بابک، . کاربرد [5]

های ضد میکروبی مواد غذایی، دینانو ذرات نقره در بسته بن

بیستمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران، دانشگاه 

 . 1390صنعتی شریف، 

دهقان زهرا، رنجبر مجتبی، گواهی مصطفی. سنتز سبز [6]

نانو کامپوزیت آهن/نقره به وسیله عصاره گیاه اناریجه برای 

ناوری فعالیت آنتی باکتریایی. دومین کنفرانس بین المللی ف

 . 1397نوین در علوم، 

 سنتز. امین امرایی فاطمه، حاجی پور بهروز، نبی دوستی[7]

 و ترهشاه گیاه آبی عصاره از استفاده با نقره نانوذرات سبز

 علوم مجله.  آن ضدمیکروبی و اکسیدانیآنتی خواص بررسی

 105-117(: 6) 26 ;1398. رازی پزشکی

 

، احسان. استفاده از نانو ذرات در بسته رحیم زاده هلق[8] 

ای غذایی، بندی مواد غذایی، اولین همایش ملی میان وعده

مشهد، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد 

 .1393دانشگاهی مشهد، 

رحیمی کالته شاه محمد قاسم، مسعود تبریزی و اردالن [9]

وی ( بر روی فعالیت ضد باکتری نانو ذره ر1397توران، 

اکسید  سنتز شده بروش سبز از عصاره گیاه زوفا. گروه 

، 20زیست شناسی، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد ایران. دوره 

 .1397، زمستان 115-107، 4شماره

رزمی آرش، نیکخواه مریم، باقری عبدالرضا، شمس [10]

بخش مسعود، ملک زاده شفارودی سعید. سنتز سبز نانو 

از عصاره گیاه آب تره. مجله ذرات کروی طال با استفاده 

، بهار 1، شماره 8زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس. دوره 

 .1396و تابستان 

رضایی صومعه لیال، قوم پریناز. نانوذرات نقره و نقش [11]

 .1396باکتری در سنتز آن، خرداد

 سبز سنتز. ریحانه آتشه، البرز گرگانی سلیمانی[12]

 نامهفصل. باکتریاییضد ماده عنوانبه استفاده جهت نانوذرات

 23-44(: 1) 13 ;1399. زیستی ایمنی علمی

شمس سمیه، پورسیدی شهرام. سنتز سبز نانوذرات [13]

نقره در عصاره میوه زیتون تلخ و بررسی خاصیت 

ضدباکتریایی آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 

 .1394، پاییز 63-55، ص3، شماره 38دوره

عی تبار حدیث، حاتم نیا علی اصغر. بررسی فعالیت طلو[14]

ضد باکتریایی نانو ذرات نقره سنتز شده از عصاره میوه تشنه 

 (. Scrophularia striataداری)

 

 تقی، محمد صمدی رقیه، وزی. نور علیرضا، رحمانی[15]

 با آبی محیط از ظرفیتی شش کروم حذف. عباس افخمی

 تولید آهن ذرات نانو از استفاده

مظقری شهال،زمانی هرگالنی زهرا نعمت اللهی فرشته،[16] 

وزینلی مونا،حذف سرب و کادمیوم از آب توسط نانوذرات 

پوشش دار شده.نشریه علوم و صنایع Fe3O4مغناطیسی 

 1397،تابستان3غذایی،شماره 

. 

عزیزی م، کابلی فرشچی ح، عروجعلیان، عرفایی ح. [17]

ذرات نقره با استفاده از عصاره کرفس کوهی و  سنتز سبز نانو
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بررسی اثرات ضد باکتریایی آن. مجله بین المللی علوم و 

 .1396،  681-691، 3، شماره19فناوری کشاورزی، دوره 

غالمی شعبانی محمد حسن، ایمانی افشین، چمنی [18]

محمد، رزاقی ابیانه مهدی، ریاضی غالمحسین، چپانی 

اکبرزاده عظیم. بررسی خواص ضد محسن، خادمی سمانه، 

باکتری سطوح دارای پوشش نانو ذرات سنتز شده با قارچ 

 فوزاریوم اگزیسپوروم و باکتری اشرشیا کلی، مجله تازه ها
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