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Biological Preparation of Silver Nanoparticles Using 
Artemisia sieberi

[1] The use of microorganisms for the formation of metal nanoparticles and their 
application [2] Synthesis of FeS2 and FeS nanoparticles by high-energy mechanical milling 
and mechanochemical processing [3] Green biosynthesis of silver nanoparticles by 
Spirulina platensis [4] Synthesis of gold nanotriangles and silver nanoparticles using Aloe 
vera plant extract [5] Biosynthesis of silver and gold nanoparticles by novel  sundried  
Cinnamomum camphora leaf [6] Antibacterial potential of biosynthesised silver 
nanoparticles using Avicennia marina mangrove plant [7] Banana peel extract mediated 
novel route for the synthesis of  silver nanoparticles [8] Biosynthesis of silver nanoparticles 
using leaves of Stevia rebaudiana [9] Biosynthesis of silver nanoparticles using lemon  
leaves extract and its application for antimicrobial fnish on  [10] A new paradigm shift for 
the green synthesis of antibacterial silver nanoparticles utilizing plant extracts [11] 
Barbated skullcup herb extract-mediated biosynthesis of gold nanoparticles and its 
primary application in electrochemistry [12] Spectroscopic investigations, antimicrobial, 
and cytotoxic activity of green synthesized gold manoparticles [13] Green synthesis of 
gold nanoparticles using ethanolic leaf extract of Centella asiatica [14] Biosynthesis of 
gold and silver nanoparticles using Emblica officinalis fruit extract, their phase transfer 
and transmetallation in an organic solution [15] Synthesis of gold nanotriangles and 
silver nanoparticles using Aloe vera plant extract [16] Green synthesis of gold nanoparticles 
using Cinnamomum zeylanicum leaf broth [17] Biosynthesis of silver nanoparticles from 
Glycyrrhiza glabra root extract [18] Thebiology and chemistry of the composited [19] 
Electrical transport studies of Ag nanoclusters embedded in glass matrix

Aims Bioproduction methods of nanoparticles are preferrabale to chemical and physical 
methods because of low energy and time expenditure. The aim of this study was to investigate 
the biological preparation of silver nanoparticles, using Artemisia sieberi.
Materials & Methods In this experimental study, the extract of Artemisia sieberihas was used 
to produce silver nanoparticles by a simple, non-toxic, and low-cost method. Formation of silver 
nanoparticles was established despite the presence of an absorption peak at 490nm, using 
spectrophotometer. The size and shape of silver nanoparticles were shown using scanning 
electron microscopy. Precise size and change range of nanoparticles were measured by Particle 
Size Analysis (PSA). FT-IR results also indicated the role of different functional groups in the 
synthetic process.
Findings The change in the color of the extract from pale yellow to light brown and absorption 
peak at about 490nm showed production of silver nanoparticles. The silver nanoparticles were 
mainly spherical and their diameter was in the range of 27nm to 65nm, and in some regions, 
they were stacked or scattered together. The mean size of nanoparticles was 70nm and the 
dispersion of nanoparticles was in the range of 40nm to 140nm.
Conclusion The silver nanoparticles derived from the Artemisia are spherical and their mean 
size is about 70nm. Their dispersion is between 40nm and 140nm.
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تهیه زیستی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه 
  دارویی درمنه
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  چکيده
های فیزیکی و  به روشهای تولید زیستی نانوذرات نسبت  روش :فاهدا

پژوهش حاضر دلیل کاهش هزینه انرژی و زمان اولویت دارد. هدف  شیمیایی، به
 Artemisia)تهیه زیستی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی درمنهبررسی 

sieberi)  .بود  
گیاه درمنه برای تولید نانوذرات   عصاره در این مطالعه تجربی، ازها:  مواد و روش

تشکیل نانوذرات هزینه استفاده شد.  نقره توسط یک روش ساده، غیرسمی و کم
نانومتر با استفاده از دستگاه ٤٩٠نقره با وجود پیک جذبی در طول موج حدود 

نانوذرات تولیدشده توسط  اسپکتروفوتومتری مشخص و اندازه و مورفولوژی
اندازه دقیق نانوذرات نقره و دامنه  .میکروسکوپ الکترونی نگاره تعیین شد

نتایج  .محاسبه شد (PSA) اندازه ذرات کننده تغییرات آن توسط دستگاه تعیین
های عاملی موجود در عصاره گیاه را  نیز نقش گروه مادون قرمزآنالیز تبدیل فوریه 

  بر فرآیند سنتز مشخص کرد.
ای روشن و پیک جذب در حدود  رنگ به قهوه تغییر رنگ عصاره از زرد کم ها: یافته

طور عمده به  نانومتر تولید نانوذرات نقره را نشان داد. نانوذرات به۴۹۰طول موج 
نانومتر بود و در برخی از نواحی ۶۵ تا ۲۷شکل کروی و قطر آنها در گستره 

صورت انباشته یا پراکنده کنار هم قرار داشتند. میانگین اندازه دقیق نانوذرات  به
  دست آمد. نانومتر به۱۴۰تا  ۴۰نانومتر و پراکندگی آنها در بازه ۷۰

آمده از گیاه دارویی درمنه، کروی و  دست شکل نانوذرات نقره به :گیری نتیجه
تا  ٤٠انومتر است و پراکندگی آنها در محدوده ن٧٠ط آنها در حدود اندازه متوس

  نانومتر قرار دارد.١٤٠
  نانوذرات، گیاه دارویی، سنتز سبز، عصاره گیاه :ها کلیدواژه

  
  ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تاريخ دريافت:
  ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  kavianinarjes92@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
از پرکاربردترین ذرات در حوزه نانو است که هر  نانوذرات نقره یکی

شود. نانوذرات از جمله  روزه بر کاربرد آن در دنیای نانو افزوده می
ترین عناصر در علم و فناوری نانو هستند و خواص جالب توجه  رایج

آنها موجب کاربردهای بسیار متنوع آنها در صنایع شیمیایی، 
 حاضر حال رزی شده است. درپزشکی و دارویی، الکترونیک و کشاو

 صنعت، که است حدی به  نانو فناوری کاربردهای تنوع و گستردگی
 اقتصاد، دارویی، علوم درمان، و بهداشت زیست، محیط کشاورزی،
 شگرف تاثیر تحت بشر زندگی های جنبه از دیگر بسیاری و تغذیه
 زیادی بسیار های تالش اخیر های در سال. است گرفته قرار آن
 شیمیایی، نوری،  ویژه خواص دلیل به نانوذرات تولید منظور به

بیانگر  امر همین. انجام شده است آنها فوتوالکتریکی و الکتریکی
 مانند مختلف های عرصه در مواد این گوناگون های استفاده
 زیستی، علوم بهداشتی، و دارویی پزشکی، علوم واکنشگرها، زیست
 انرژی و مغناطیس مکانیک، زیستی، داروهای دانش اپتیک،
  . [1]است

با توجه به ترکیب شیمیایی، این ذرات به انواع فلزی، سرامیکی، 
شوند. تهیه شیمیایی و فرآیندهای  هادی تقسیم می بسپاری و نیمه

های ساخت  کردن و چگالش بخار، روش حالت جامد، مانند آسیاب
های  . روش[2]هستند  قیمت ها گران نانوذرات هستند، اما این روش

ماندن مقداری از  این نانوذرات منجر به باقی  شیمیایی تهیه

واکنشگرهای سمی و عدم استفاده از نانوذرات حاصل در کاربردهای 
شود. امروزه، استفاده از عصاره گیاهان در سنتز نانوذرات  زیستی می
ویژه نقره مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. ساخت و  فلزی به

 ۱۹۹۰های شیمی سبز از سال  نانو با استفاده از روشتجمع ذرات 
ها با استفاده از اصول  میالدی مورد توجه واقع شد. تولید نانوذره

ها یافته است. استفاده از  ای در پژوهش شیمی سبز جایگاه ویژه
های نوری از جمله این  ها و یوکاریوت ریزاندامگان، دیاتومه

های باال برای تهیه و نگهداری  نهدلیل هزی ها هستند، ولی به سامانه
  .[3]شوند آنها کمتر استفاده می
عنوان منابع تجدیدپذیر و ارزان  های کشاورزی به گیاهان و فرآورده

. [5 ,4]اند برای تهیه نانومواد زیستی مورد توجه خاصی قرار گرفته
دلیل عدم استفاده از عوامل  سنتز نانوذرات با عصاره گیاهان به

تواند عوارض کمتری در مصارف پزشکی  جی، میشیمیایی خار
هایی مانند  فنیل . عصاره برگ گیاهان که غنی از پلی[9-6]داشته باشد

فالونوئیدها هستند عوامل قدرتمندی برای کاهش بار در سنتز 
  . [10]نانوذرات طال و نقره خواهند بود

ره در تاکنون از عصاره کاج، خرمالو و ماگنولیا برای سنتز نانوذرات نق
. محققانی دیگر از [11]نانومتر استفاده شده است۵۰۰تا  ۱۵محدوده 
. [12]های اکلیپتا برای سنتز نانوذرات نقره استفاده کردند عصاره برگ

همچنین سنتز نانوذرات طال و نقره با استفاده از عصاره گیاه 
، عصاره [14]، عصاره میوه آملهCentella asiatica)( [13]قاشقی آب

و ریشه گیاه  [16]عصاره پوست و پودر دارچین ،[15]آلووراگیاه 
  .انجام شده است [17]بیان شیرین

گونه دارد و یکی از  ۳۴درمنه گیاهی چندساله است که در ایران 
 گیاهان باارزش مناطق بیابانی است. این گیاه از خانواده کاسنی

 (Artemisia sieberi) آرتمیزیا سیبریبا نام علمی  (کمپوزیته)
های برگ این  است. در ترکیب شیمیایی اسانس حاصل از عصاره

گیاه مشخص شد که در عصاره آبی مشتقات مهمی مانند 
ها وجود دارند. از این گونه  ها و فنل ها، فالونوئیدها، تانن آلکالوئید

های باکتریایی در انسان و گیاه  گیاهی برای مقابله با بیماری
  .[18]توان بهره برد می

تهیه زیستی نانوذرات نقره با  بررسی حاضر با هدف پژوهش
  انجام شد. استفاده از گیاه دارویی درمنه

  
  ها مواد و روش

های  آوری و از برگ های گیاه درمنه جمع در این مطالعه تجربی، برگ
شده این گیاه دارویی، عصاره تهیه شد و برای تولید نانوذرات  خشک

گرم از گیاه در ۱۵گرفت. های فلزی نقره قرار  در معرض یون
دقیقه جوشانده و ۵مدت  لیتر آب دیونیزه ریخته، سپس به میلی۱۰۰

عصاره حاصل از آن پس از سردشدن با کاغذ صافی و فیلترهای 
 - نقره (سیگما میکرومتری فیلتر شد. در ادامه، نمک نیترات۴۵/۰

موالر به  میلی۲۰و  ۱۵، ۱۰های مختلف  آلدریچ؛ آلمان) با غلظت
گیری  های انجام واکنش در دمای اتاق اندازه ه، اضافه و زمانعصار

موالر بود که  میلی۲۰ترین زمان مربوط به غلظت  شد که کوتاه
  دقیقه کامل شد.۱۵واکنش بعد از 

پس از اینکه فرآیند سنتز نانوذرات نقره تکمیل شد، برای تغلیظ 
قه دور در دقی ۱۲۰۰۰شده، رسوب حاصل با سرعت  نانوذرات تشکیل

دقیقه سانتریفیوژ و سپس محلول رویی دور ریخته شد. ۲۰مدت  به
کردن  شده با اضافه نشین شدن نانوذرات ته منظور شستن و پراکنده به

  بار تکرار شد و نانوذرات نقره۳آب دوبار یونیزه، عمل سانتریفیوژ 
شده در محلول واکنش با استفاده از مشاهدات ظاهری  تشکیل

های اسپکتروفتومتری با  واکنش)، آزمایش(تغییر رنگ محلول 
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؛ Lambda 950 )Perkinelemerمدل UV-visible دستگاه 
با دستگاه  (XRD)ایاالت متحده)، پراش پرتو ایکس  Diffractometr  مدلD8ADVANCE )Bruker ؛ آلمان)، توزیع

ذرات با استفاده از دستگاه آنالیزکننده ذرات   ذرات و میانگین اندازه
؛ Mastersizer 2000 )Malvern Instrumentsمدل 

انگلستان) و همچنین تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی 
  ؛ چین) بررسی شد.KYKY-EM3200)KYKY Technology Development Ltd روبشی مدل 

  
  ها یافته

دهنده تولید  ای روشن نشان رنگ به قهوه تغییر رنگ عصاره از زرد کم
  ).۱(شکل بود  Ag˚به  Ag+نانوذرات نقره و کاهش 

  

  
  الف

  
  ب

گیاه درمنه (الف)، عصاره شامل نانوذرات نقره (ب؛ سمت راست)، عصاره  )۱شکل 
  گیاه درمنه (ب؛ سمت چپ)

  

دهنده وجود  نانومتر، نشان۴۹۰پیک جذب در حدود طول موج 
  ).۱نانوذرات نقره بود (نمودار 

  
  طیف جذبی از دستگاه اسپکتروسکوپی نانوذرات تولیدشده )۱نمودار 

  
به ارتعاشات  cm-1۲۹۶۹تا  cm-1۲۹۲۷الکلی و در ناحیه  OH کششی به ارتعاشات cm-1۳۲۷۶تا  cm-1۳۰۲۴در ناحیه  ها پیک

ها مربوط بودند.  ها و تانن فنلی، لیپید ترکیبات CH(CH2)کششی 
 C=O ارتعاشات کششیبه  cm-1۱۷۴۰ همچنین پیک در ناحیه
به  متعلق cm-1۱۶۴۱ در ناحیه پیک .گروه کربونیل مربوط بود

-cm و cm-1 ۱۳۶۹ها در ناحیه  و پیک C=C ارتعاشات کششی   ).۲نیترو بودند (نمودار  ترکیبات مربوط به 1۱۵۳۹
تا  ۲۷طور عمده به شکل کروی و قطر آنها در محدوده  ذرات به

صورت انباشته یا پراکنده کنار  نواحی بهنانومتر بود و در برخی از ۶۵
  .)۲شکل هم قرار داشتند (

 
  طیف جذبی مادون قرمز )٢نمودار 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ذرات نقره با میکروسکوپ الکترونی نگارهتصویر نانو )٢شکل 
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بود. پراکندگی نانوذرات در نانومتر ۷۰میانگین اندازه نانوذرات 
  ).۳نانومتر به دست آمد (نمودار ۱۴۰تا  ۴۰محدوده 

  

 
  PSAنمودار توزیع پراکندگی اندازه نانوذرات تولیدشده با استفاده از دستگاه ) ٣نمودار 

  
و  ۴/۶۴˚، ۳/۴۶˚، ۱/۳۸˚های فلزی نقره در زوایای نانوکریستال

ساختار  ۳۱۱و  ۲۲۰، ۲۰۰، ۱۱۱های مربوط به صفحات  شاخص ۵/۷۷˚
  ).۴کریستالی مکعبی نقره را مشخص کرد (نمودار 

  

  بحث
تهیه زیستی نانوذرات نقره با بررسی پژوهش حاضر با هدف 
  انجام شد. استفاده از گیاه دارویی درمنه

امروزه تهیه نانوذرات زیستی با توجه به کارآیی آنها در پزشکی و 
دیگر افزایش آگاهی علوم زیستی رو به افزایش است. از سوی 

های  نسبت به شیمی سبز و فرآیندهای زیستی، استفاده از روش
سازگار با محیط زیست را برای تهیه نانومواد زیستی ضروری کرده 

های جدید نگرانی برای آلودگی محیط  مواد یا روش  با توسعه است.
های شیمیایی و تولید  زیست توسط نانوذرات تولیدشده از روش

انبی خطرناک دوچندان شده است. بنابراین نیاز به محصوالت ج
های مبتنی بر شیمی سبز که تمیز، غیرسمی و سازگار با  روش

استفاده از بسترهای گیاهی برای  محیط زیست هستند وجود دارد.
 .تهیه نانومواد یک روش نوظهور و طبق اصول شیمی سبز است

خطر کمتری  همچنین نانوذرات تولیدشده توسط گیاهان دارویی با
تواند در موارد متعددی از جمله انتقال دارو در بدن کاربرد داشته  می

های  بسیاری از کشورهای پیشرفته فعالیت امروزه درباشد. 
وری انانوفن  شده های مشخص  صورت هدفمند در مسیر پژوهشی به

های شیمی سبز و سازگار با محیط زیست در جریان  روش برای
  است.

  
  نانوذرات نقره XRDنمودار ) ٤نمودار 

  
های نانوذرات فلزی خواص نوری آنها  ترین ویژگی یکی از جالب

کند. در پژوهش  است که متناسب با شکل و اندازه نانوذره تغییر می
رنگ حاصل از  ای میکرولیتر از محلول قهوه۲۰۰حاضر در حدود 

لیتر  میلی کنش عصاره گیاه درمنه و نمک نقره به حجم یک برهم
رسانده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر بررسی شد. پیک 

نانومتر وجود نانوذرات نقره را نشان ۴۹۰جذب در حدود طول موج 
  داد.

های عامل  فعال و گروه های در پژوهش حاضر برای شناسایی گروه
سنجی تبدیل فوریه مادون  های نقره از روش طیف کاهنده بار یون

و  cm-1۳۲۷۶تا  cm-1۳۰۲۴ها در ناحیه  قرمز استفاده شد. پیک cm-1۲۹۲۷  تاcm-1۲۹۶۹ کششی ترتیب مربوط به ارتعاشات به OH  کششیالکلی، ارتعاشات CH(CH2) ها و  فنلی، لیپید ترکیبات
به ارتعاشات  مربوط cm-1۱۷۴۰ پیک در ناحیه .دندها بو تانن

 cm-1۱۶۴۱ پیک در ناحیه گروه کربونیل، همچنین C=O کششی
 cm-1۱۳۶۹ها در ناحیه  پیک .بود C=C به ارتعاشات کششی متعلق

  نیترو مربوط بودند. ترکیبات به cm-1۱۵۳۹ و
تصویر میکروسکوپ الکترونی، اطالعاتی را درباره مورفولوژی و 

کند. در پژوهش حاضر ذرات  اندازه پودرهای نانوذرات نقره تامین می
نانومتر ۶۵تا  ۲۷طور عمده به شکل کروی و قطر آنها در گستره  به

صورت انباشته یا پراکنده کنار هم قرار  بود و در برخی از نواحی به
نانومتر بود. پراکندگی نانوذرات ۷۰داشتند. میانگین اندازه نانوذرات 

  نانومتر قرار داشت.۱۴۰تا  ۴۰وده در محد
های فلزی  منظور اثبات نانوکریستال به XRDدر این پژوهش آنالیز 

، ۱/۳۸˚های فلزی نقره در زوایای نقره صورت گرفت. نانوکریستال
های مربوط به صفحات  توانست شاخص ۵/۷۷˚و  ۴/۶۴˚، ۳/۴۶˚
کند   ساختار کریستالی مکعبی نقره را مشخص ۳۱۱و  ۲۲۰، ۲۰۰، ۱۱۱

های نقره کامًال همخوانی  استاندارد نانوکریستال  که با نمونه
  .[19]دارد

  
  گیری نتیجه

آمده از گیاه دارویی درمنه، کروی و  دست شکل نانوذرات نقره به
انومتر است و پراکندگی آنها در ن٧٠اندازه متوسط آنها در حدود 

  نانومتر قرار دارد.١٤٠تا  ٤٠محدوده 



 ۲۷  درمنه ییدارو اهینانوذرات نقره با استفاده از گ یستیز هیتهـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Modares Journal of Biotechnology                                                                                                                                          Volume 9, Issue 1, Winter 2018 

وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علمی  بدین  تشکر و قدردانی:
کاربردی و تمامی کسانی که ما را یاری کردند نهایت سپاس و 

  قدردانی را داریم.
 شده است. تایید اخالقی نظر از پژوهشی کار این اخالقی:  تاییدیه
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