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 چکیده 
های مختلف زیست پزشکی  فلزی در حوزه نانوذرات کاربرد نیز گیاهان دارویی در طب سنتی و کاربرد مورد های فراوانی در گزارش مقدمه:

جدید است. گیاه دارویی زیره  اًضوعی نسبتها مو های گیاهی و بررسی اثرات دارویی آن چند سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره وجود دارد. هر
ها در یک مسیر  توان از آن ست که میا های ثانویه با قدرت احیاکنندگی باال ( دارای طیف وسیعی از متابولیت.Cuminum cyminum Lسبز)

بذر زیره سبز، بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از این سبز برای بیوسنتز نانوذرات نقره استفاده نمود. هدف از این تحقیق، آنالیز فیتوشیمیایی عصاره آبی 
 است.  عصاره، دستیابی به شرایط بهینه جهت سنتز این نانوذرات و نیز ارزیابی فعالیت زیستی عصاره و نانوذرات نقره تولید شده

سیوکالتو، -های فولین بیک به ترتیب توسط معرفمحتوای فنل تام، فالونوئید تام، قندهای احیاکننده، نشاسته و اسید آسکور ها: مواد و روش

های  ط روشـــهای نقره توس ونــــتائید احیاء ی. گیری شد نیترو فنیل هیدرازین اندازه کلرید آلومینیوم، اسید دی نیترو سالیسیلیک، آنترون و دی
پی الکترونی و( و میکروسکFTIRفوریه فرو سرخ)سنجی تبدیل  (، طیفXRD، پراش پرتو ایکس)(UV-Visible)فرابنفش-سنجی مرئی طیف

میکروبی عصاره و چنین فعالیت ضد ارزیابی شد. هم DPPHها به روش مهار رادیکال آزاد  اکسیدانی نمونه ( انجام شد. فعالیت آنتیSEMنگاره)
 Bacillus cereus (PTCC 1247)،Staphylococcusنانوذرات تولید شده در برابر چهار سویه باکتری گرم مثبت و منفی به ترتیب شامل

aureus (ATCC 25923)،Escherichia coli (ATCC 35218)  وPseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)   به
 بررسی شد. Fusarium oxysporumقارچی نیز در برابر قارچ روش انتشار دیسک ارزیابی شد. فعالیت ضد

 ی نشان داد که عصاره آبی بذر زیره سبز غنی از ترکیبات فنلی و فالونوئیدی بوده و نیز واجدنتایج آنالیز فیتوشیمیای های پژوهش: یافته

نانومتر  55تا  5آسکوربیک است. میانگین اندازه نانوذرات تولید شده در آنالیزهای مختلف و در بهترین شرایط سنتز  کننده، نشاسته و اسیدقندهای احیا
لیتر( و عصاره به همراه  گرم بر میلی میلی 76/1تا IC50 :55 /1اکسیدانی قابل توجهی بوده) واجد فعالیت آنتی های مورد مطالعه تعیین شد. نمونه

عالیت ــها ف عالوه این عصارهه لیتر( نشان دادند. ب گرم بر میلی تا میلی IC50 :55/1)DPPHافزایی در مهار رادیکال آزاد  نانوذرات نقره اثرات هم
 .ها و قارچ مورد مطالعه نشان دادند قارچی خوبی نیز در برابر برخی از باکتریو ضدمیکروبی ضد

باشند. عصاره بذر و  ترکیبات ثانویه فراوان موجود در گیاه زیره سبز دارای توانایی احیاء و پایدار نمودن نانوذرات نقره می گیری: بحث و نتیجه

ها به عنوان منابعی طبیعی جهت تولید  توان از آن ارای فعالیت زیستی قابل توجهی بوده و در آینده مینانوذرات تولید شده توسط عصاره این گیاه، د
 .اکسیدانی غذایی یا دارویی استفاده نمود های آنتی مکمل
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 قدمهم
در  دلیل کاربرد وسیعه های اخیر نانوذرات ب در سال

کترونیک، ـــتوالـــپک، اــهای کاتالیز، فتونی حوزه
ازی، کنترل ـــکی، داروســـولوژیــگذاری بی اننش

های تحویل دارو و  محیطی، سیستم های آلودگی
(. 1اند) ورد توجه قرار گرفتهــیار مـــشیمی مواد بس

سنتز که جهت و فیزیکی شیمیایی  های تکنیک
قیمت  بسیار گرانروند، اغلب  کار میه ب نانوذرات

و کنشگرهای سمی وا وجود بقایای معموالًند و هست
منجر به  ،ها این تکنیک حاصل از یزا سرطان اًبعض

این  بر بناد. شو میعدم کاربرد زیستی نانوذرات حاصل 
و مقرون به صرفه های پاک، غیرسمی  توسعه روش

تفاده از گیاهان و ــبا اسوذرات ـــجهت سنتز نان
موفقیت چه  اگر .ها بسیار ارزشمند است میکروارگانیسم

 و ها باکتری چون ییها رگانیسماستفاده از میکروا در
 ها از رفتار این ارگانیسم به آگاهی کامالًها  دیاتومه

های باال برای تهیه و  به دلیل هزینهبستگی داشته و 
امروزه . (2)ندکمتر مورد توجه هست ،ها نگهداری آن

ارزان  گیاهان به عنوان منابع تجدیدپذیر واستفاده از 
ه قرار ـــمورد توجبسیار  ذراتنانو سنتز سبزجهت 
گیاهان  عصاره و اسانس از گیری بهره مزیت اند. گرفته

ی ها متابولیت ی ازتنوع وسیعحضور  ،در سنتز نانوذرات
وئیدها، ترپنوئیدها، ، آلکالها فنل )مانند پلیثانویه

که در عمل ست ا ها در آن (و....ا ه تانن ها، کوئینون
از در حال حاضر  .(2،5)یون دخیل هستندزیستی  ءاحیا

منظور  بهلپه و دولپه  اعم از تکگیاهان بسیاری از 
و  قرار گرفتهاستفاده مورد مختلف فلزی تولید نانوذرات 

حال بررسی  درنیز ها  کاربرد بسیاری دیگر از آن
نانوذرات فلزی، نانوذرات نقره یکی از  میان در .(5)است
به شکل  کهنانوذرات هستند  ربردترینترین و پرکا مهم

آرایشی -گسترده در صنایع مختلف دارویی و بهداشتی
با اندازه این نانوذرات . گیرند مورد استفاده قرار می

شکل و اندازه  درو پایداری شیمیایی قابل توجه  مناسب
یکی از دالیل کاربرد مانند.  ها باقی می ثابت در محلول

 قارچی، ضدمیکروبیضد پتانسیل ،ذراتنانواین گسترده 
میکروبی پتانسیل ضدست. ا اه ی آناکسیدان و آنتی

ها را به عنوان یک  بالقوه نانوذرات نقره، کاربرد آن
غلبه بر مشکل جدی مقاومت به  جهتاستراتژی مهم 

ند، نکرا تحدید میها که سالمت بشر  بیوتیکآنتی
برای عوامل ه چه نانوذرات نقر اگر. نماید معرفی می

و در  ی زندهها بافت برای غذاها، اما، ندمضرا زبیماری
 . زیراباشند ضرر می بی اًبرای انسان تقریب نهایت

فیزیکی و  های ویژگیبه ذرات نقره خاصیت زیستی 
به  ،بستگی دارد ها آنبعاد ا ویژهه ب اه آن شیمیایی

 ،متربعاد کوچک در حد نانواذرات به با تبدیل که  نحوی
ش ـــدت افزایــــها به ش آن یمیکروبضدخاصیت 

نقره چه سابقه تحقیق در مورد نانوذرات  اگر .(5)یابد می
پژوهش در زمینه  اماها طوالنی است،  و خواص آن

های گیاهی در پاسخ به  عصاره به کمکها  تولید آن
به تولید ترکیبات ایمن و سازگار با محیط  روزافزوننیاز 

ای اخیر مربوط ـــه به سال انسانسالمت  زیست و
  شود. می

متعلق به ( .Cuminum cyminum L)زیره سبز
دارویی مهم و  گیاهاناست که از تیره چتریان 

گسترش نسبتاً  و رود ن به شمار مییراا اقتصادی
گیاه در  این .داردکشور وسیعی در مناطق مختلف 

 آسیا رکزرب و مــجنوب غدر ای و  مناطق مدیترانه
، یزد، خراسانهای  استاندر زیره سبز  .(7روید) می

 تــکش رانــای و برخی نقاط دیگر ، اصفهانکرمان
ر دیاو مق درصد اسانس 5حاوی زیره سبز بذر . شود می

 مانند فالونوئیدهای فنلی ترکیبات پلیاز فراونی 
است که  آزاد آمینواسیدهای بسیاری از و زیدیوگلوک

ها  خواص دارویی این گیاه به حضور آنبسیاری از 
ارزیابی حاضر  پژوهش هدف از. (6)شود مربوط می

کل،  فالونوئید فنل وتعیین محتوای )یتوشیمیاییف
آسکوربیک( عصاره اسید ، نشاسته و کنندهاحیا هایقند

 از استفاده با نقره نانوذرات زیره سبز و بیوسنتز بذرآبی 
نیز ت زیستی عصاره و چنین فعالی . هماست عصارهاین 

اکسیدانی،  آنتی های )فعالیتنانوذرات نقره تولید شده
 .استقرار گرفتهبررسی مورد ( قارچیمیکروبی و ضدضد

 ها و روش مواد
زیره  دارویی گیاه بذر: سبز زیره تهیه بذر

( بومی اصفهان از .Cuminum cyminum Lسبز)
 شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید.

الکل  درگرم بذر زیره سبز  5ابتدا  :صاره بذرتهیه ع
ور شدند. سپس  دقیقه غوطه 2به مدت درصد  67
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دقیقه  5به مدت درصد  57 سدیم با هیپوکلریتبذرها 
جهت  .ندآب مقطر شسته شدبا  گاه آنعفونی و ضد

در دمای لیتر آب مقطر  میلی 57بذرها در  تهیه عصاره،
. ندشد خیساندهدقیقه  57گراد به مدت  درجه سانتی 67
کاغذ واتمن شده از بذرها با استفاده از  استخراجره اصع

 برای تهیه نمونه استفاده شد.از آن  صاف و 1شماره 
توای حم تعیینبه منظور  :تاممحتوای فنل تعیین 

لیتر  میلی 5/7با بذر لیتر عصاره  میلی 125/7، تامفنل 
لیتر معرف  میلی 125/7آب مقطر مخلوط گردید. سپس 

لیتر کربنات  میلی 25/1همراه سیوکالتو به -فولین
دقیقه در  5و به مدت  شداضافه  آنبه درصد  6سدیم 

دمای اتاق نگهداری گردید. مخلوط حاصل با آب مقطر 
دقیقه در  07و به مدت شد  لیتر رسانده میلی 5به حجم 

ا ه در نهایت جذب نمونه .گردیددمای اتاق نگهداری 
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نانومتر  677ول موج در ط

Perkin Elmer(مدل UV/Visible-Lambda 45 ،
های مورد  نمونه تامفنل  محتوایشد.  قرائتآمریکا( 

منحنی استاندارد اسید  با استفاده ازمطالعه در سه تکرار 
گرم  لیــادل میــبه صورت معو اسبه ــمحگالیک 

 (.8)زن خشک بیان شدبر گرم و (GAEگالیک)اسید
به منظور تعیین  :تاممحتوای فالونوئید تعیین 

 5/7لیتر عصاره با  میلی 5/7 ،تاممحتوای فالونوئید 
متانولی مخلوط  درصد 2لیتر کلرید آلومینیوم  میلی

 شد.دقیقه در دمای اتاق نگهداری  17گردید و به مدت 
توسط نانومتر  578در طول موج ها  نمونهجذب  سپس

)مدل Perkin Elmer ومترــــتروفتـــگاه اسپکــستد
UV/Visible-Lambda 45 )شد.  قرائت، آمریکا

با استفاده  ها در سه تکرار نمونه تامفالونوئید  محتوای
به صورت  ومنحنی استاندارد کوئرستین محاسبه از 

گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک بیان  معادل میلی
 (.0)شد

به منظور تعیین محتوای  :نشاسته سنجش محتوای
با نمودن قندها خارج جهت  بذرگرم پودر  5نشاسته، 

تا حدی که با  ،شسته شدچندین بار  درصد 67 اتانول
نمونه پس از  رنگی مشاهده نگردید.تغییر معرف آنترون 

لیتر آب  میلی 177در  و شدهخشک شستشو با الکل 
 د.یدست آه تا عصاره بدون قند ب ،نده شدمقطر جوشا

و در  شداز عصاره حاصل خشک  لیتر میلی 1سپس 

 5گاه به آن  . آنحل شد درصد 77 اسید پرکلریک
در حمام آب جوش  وشد لیتر معرف آنترون اضافه  میلی

شدت رنگ سبز تیره  .نگهداری گردیددقیقه  8به مدت 
توسط دستگاه نانومتر  757 ایجاد شده در طول موج

-UV/Visible)مدل Perkin Elmer  اسپکتروفتومتر

Lambda 45 )مقدار نشاسته و  شدگیری  اندازه، آمریکا
تاندارد گلوکز محاسبه ـــنی اســـاز منحبا استفاده 

 (.17)گردید
به منظور  :کننده کلمحتوای قند احیاتعیین 

لیتر  میلی 177به سنجش محتوای قند احیاکننده کل، 
اسید معرف  لیتر میلی 1لیتر آب مقطر و  میلی 1عصاره 

سپس مخلوط حاصل  و شدسیلیک اضافه یدی نیتروسال
گراد  سانتیدرجه  177ه در دمای قدقی 5به مدت 

 ها در جذب نمونهمیزان در نهایت  .نگهداری گردید
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نانومتر  557 طول موج

Perkin Elmer مدل(UV/Visible-Lambda 45 ،
 با استفاده ازکل  کنندهند احیاقرائت شد. مقدار قآمریکا( 

 (.11)منحنی استاندارد مالتوز محاسبه گردید
 به منظور :محتوای اسید آسکوربیکسنجش 

لیتر عصاره  میلی 2 ،سکوربیکاسید آمحتوای  ارزیابی
سپس به  .شد تا حد خشک شدن تبخیردر روتاری بذر 
اضافه و با برم  درصد 5اگزالیک اسید  لیتر میلی 2 آن

لیتر معرف  میلی 1به مخلوط واکنش  .گردیدط مخلو
 17قطره تیواوره  2همراه به هیدرازین  فنیل دی نیترو

ساعت در  5مخلوط حاصل به مدت  اضافه شد. درصد
د تا ـــشهداری ـــگراد نگ درجه سانتی 56دمای 

 .گردندل یشکتقرمز رنگ -نارنجی های کریستال
یتر اسید ل میلی 6حاصل در  های کریستالسپس 

محلول جذب  گاه آن ند.حل شد درصد 87سولفوریک 
توسط دستگاه نانومتر  557در طول موج 

دل ــــ)مPerkin Elmer  ترــومـــتروفتـــپکــاس
UV/Visible-Lambda 45)گردید. قرائت ، آمریکا 

منحنی استاندارد  با استفاده ازآسکوربیک اسید مقدار 
 (.12)شدآسکوربیک محاسبه اسید 
نانوذرات  به منظور سنتز :ذرات نقرهنانو یوسنتزب

 ( به، آلمانمرک)نیترات نقرهلیتر محلول  میلی 25نقره، 
جهت انجام واکنش و  شداضافه بذر لیتر عصاره  یمیل 5

 گراد تیــدرجه سان 27دمای ساعت در  25به مدت 
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دستیابی به شرایط بهینه  به منظور. گردیدنگهداری 
 های مختلف غلظتاز  ،نقرهت سنتز نانوذرا جهت

، موالر( یلیـــم 5و  2، 5/1، 1، 5/7)نیترات نقره
 1و  8/7، 7/7 ،5/7 ،2/7عصاره)های مختلف  غلظت
 و 27،57، 5دماهای مختلف)، لیتر( ر میلیبگرم  میلی

 پسو  دقیقه 257تا  صفرزمان  گراد( و درجه سانتی 77
 ستفاده شد.اساعت  25از 

 :UV-Visible)فرابنفش)-مرئی نجیس طیفآنالیز 
، طیف جذبی نانوذرات وجود نانوذرات نقرهجهت اثبات 

 Perkinتومتر ــکتروفــــتوسط دستگاه اسپسنتز شده 

Elmer مدل(UV/Visible-Lambda 45 )آمریکا ،
ده در ــــمار شــتیبدین منظور از عصاره  شد. تهیه
فاصله گیری انجام شد و بال های مختلف نمونه زمان

در محدوده  قبل از خشک شدن نمونه، میزان جذب
 قرائت شد. این محدودهنانومتر  557تا 527طول موج 

بسته به اندازه و  وطول موج مربوط به عنصر نقره است 
 اهدهـــمشان ـــذرات در طیف جذبی نوساین شکل 

 شود.  می
 پرتوپراش از آنالیز  :(XRD)ایکس پراش پرتو آنالیز

X سط توشده  سنتز ر بررسی وجود نانوذراتبه منظو
در حقیقت این روش تشکیل  استفاده شد.بذر  عصاره
ای نانوذرات احیا شده زیستی را مورد بررسی  مرحله

بررسی وجود ساختار کریستالی نانوذرات دهد.  قرار می
المپ  Kaسنتز شده با در نظر گرفتن منبع پرتوی 

λ=1.54 Aدر  X پرتومسی با طول موج 
و محدوده  0

 پرتو( توسط دستگاه پراش ˚2θ≤80≥˚30)زاویه براگ
X  مدل APD 2000(ایتالیا) .انجام شد 

 جهت :فرو سرختبدیل فوریه طیف سنجی آنالیز 
لیتر  میلی 25 به آنالیز طیف سنجی مادون قرمز،

 5 ،(، آلمان)مرکموالر میلی 1محلول نیترات نقره 
ساعت در  25به مدت و شد لیتر عصاره بذر اضافه  میلی

. بعد از گردید گراد نگهداری سانتی درجه 27دمای 
 5777 با سرعتدقیقه  57به مدت نمونه  ،واکنش اتمام
 محلول رویی جدا شد.سپس  وژ وسانتریفه قدر دقیدور 

از  پسسه بار تکرار شد.  اطمینان جهتاین عمل 
 جهتدست آمده ه و پودر بشد نمونه خشک  ،وژسانتریف

، GXمدل )Perkin Elmer FT-IRبا دستگاه ز آنالی

. فرآیندی مشابه برای قرار گرفتاستفاده مورد آمریکا( 
 عصاره انجام شد.

به منظور  (:SEMآنالیز میکروسکپی الکترونی نگاره)
با تولید شده تعیـین انـدازه و مورفولـوژی نـانوذرات 

سه پی الکترونی، مخلوط واکنش وده از میکروسکااستف
دور در دقیقه  12777دقیقه با سرعت  15ه مدت بار ب

بر چند قطره از رسوب حاصل . سپس وژ شـدسانتریف
در دمای اتاق خشک قطعه فویل آلومینیومی  روی یک

توسط میکروسکوپ  ،از خشک شدن پسو گردید 
 Philips SEM machineـارهـــی نگــالکترونـ

ــرداری ب هلند( عکــس،  CMC-300 KV-مدل)
 رفت. صورت گ

فعالیت مهارکنندگی  :اکسیدانی فعالیت آنتیارزیابی 
شامل  ی مورد مطالعهها نمونه در  DPPHرادیکال آزاد

 ،آب مقطر(لیتر  میلی 57پودر گیاه+ لیتر میلی 5)عصاره
لیتر  میلی 25عصاره+لیتر  میلی 5عصاره+نانوذره)

-درجه سانتی 27پس از انجام واکنش در نیترات نقره 

، 7/7، 5/7، 2/7های مختلف  با غلظت و نانوذره گراد(
شد.  تهیهاز عصاره  لیتر میلیگرم در  میلی 1و  8/7
لیتر محلول  میلی 1لیتر از این عصاره با  میلی 5/2

موالر مخلوط شد و  5×17-5 با غلظت DPPH متانولی
 57ت شد، به مد زده همه ب شدتکه به  آنپس از 

طول  جذب مخلوط واکنش در. گردیداری ددقیقه نگه
 Perkinنانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 516موج 

Elmerمدل(UV/Visible-Lambda 45 )آمریکا ،
آسکوربیک به عنوان کنترل  از اسید گیری شد.اندازه

 . (15)استفاده شد
 یمیکروبضد فعالیت :میکروبیفعالیت ضدارزیابی 

 برابر دروذرات( )عصاره، عصاره+نانوذره و نانها نمونه
 Bacillusشامل منفی و مثبت گرم باکتری سویه چهار

cereus (PTCC 1247)،Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923)،Escherichia coli (ATCC 

 Pseudomonas aeruginosa (ATCCو (35218

بدین  .شد ارزیابی انتشار دیسک روش به (27853
سوسپانسیون  ی،ییاباکتر های هسوی همه از ابتدا منظور،
 .شد تهیه( cfu/ml 178×5/1)دفارلن مک نیم معادل

 یهــته یونسوسپانس رمیکرولیت 177استفاده از  باس سپ
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 کشت ارآگ هینتون مولر محیط سطحروی  بر ،شده
 های کدیس ،آن از پس .(15)شد امانج یکنواخت

 های غلظت در (، ایرانطب پادتن)لاستری النکب
تر ـــلی میلیدر  رمگ میلی 71/7و  1/7 ،1 مختلف

 تهیه های کدیس نهایت، در. ندشد ور وطهها غ نمونه
 ها تپلیدرون  لبه از و یکدیگر از معین فاصله با شده
 درجه 56 در ساعت 22مدت به ها پلیت شدند. داده قرار

 رشد در عدم هاله قطر سپس و نگهداری گراد سانتی
 قطر د.ش گیری ندازها عصاره حاوی های دیسک فااطر
 .شد گرفته رظن در مقاوم عنوان به متری میلی 7 هاله
 شاهد عنوان به آب مقطر حاوی دیسک از چنین، هم
و  سیلین پنی ،جنتامایسینهای  بیوتیک از آنتیو  یفمن

 .شداستفاده مثبت شاهد عنوان به استرپتومایسین
ره عصاقارچی فعالیت ضد :قارچیارزیابی فعالیت ضد

 Fusariumدر برابر دهــــتز شـــوذرات سنـــو نان

oxysporum  در محیطPDA(Potatoes Dextrose 

Agar) و  577ها در دو غلظت  شد. نمونه مطالعه
 ه محیط کشت اضافه شدند.تهیه و بام  پی پی 1777

و ( r)در پلیت کنترلقارچ وم یروز رشد میسل 6از  پس
فرمول زیر از  ی شد.ریگ اندازه( Rها) نمونهحاوی 

 قارچی استفاده شد:محاسبه فعالیت ضد جهت
 R-r/R×100 = قارچیفعالیت ضددرصد 

های حاصل از هر  داده :ها تحلیل آماری داده
 SASو Excel افزارهای آزمایش با استفاده از نرم

ها به روش  میانگین تجزیه و تحلیل شد و مقایسه
نتایج حاصل از این  .انجام شد P<0.05 دانکن در سطح

راف ـــانح±گینــــورت میانـــصه ی بـــررســــب

ها در سه تکرار  نمونه ( بیان گردید.SD±Meanمعیار)
 بررسی شدند.

 های پژوهش یافته

نتایج حاصل از آنالیز فیتوشیمیایی نشان داد که 
لیتر آب  میلی 57گرم در  5عصاره آبی بذر زیره سبز)

گرم  میلی 055±7/1باالی فنل)مقطر( دارای محتوای 

گرم بر  میلی 215±5/2بر گرم وزن خشک(، فالونوئید)
گرم  میلی 725/7گرم وزن خشک( و نیز واجد مقادیر 

گرم بر گرم  میلی 775/7بر گرم وزن خشک نشاسته، 
گرم بر گرم  میلی 705/7کننده و وزن خشک قند احیا

 .(1 هشمار )جدولباشد وزن خشک اسید آسکوربیک می

 بیوسنتز نانوذرات نقره و بهینه سازی شرایط سنتز:
Agاحیاء زیستی یون 

Agبه  +
 انجامعصاره بذر  توسط 0

های نقره و تولید نانوذرات، رنگ  شد. در اثر احیاء یون
 که تبدیل شدای  رنگ به قهوه ها از زرد کم نمونه
تولید سوسپانسیون کلوئیدی نانوذرات نقره  نشانه
تجربیات جهت یافتن غلظت  .(A-1 شماره )شکلاست

 1تا  2/7های مختلف عصاره) بهینه از میان غلظت
لیتر( جهت سنتز نانوذرات نشان داد  گرم بر میلی میلی

صاره، موجب افزایش سنتز ـــظت عـــکه افزایش غل
چنین افزایش غلظت نیترات  گردد. هم نانوذرات می

شود. بررسی  ات میافزایش تولید نانوذر نیز باعث نقره
نیز دقیقه  257اثر دماهای مختلف در بازه زمانی صفر تا 

گراد، دمای بهینه  درجه سانتی 27نشان داد که دمای 
 . (2 شماره )شکلجهت سنتز این نانوذرات است

 (:UV/Visible)فرابنفش-مرئی سنجی آنالیز طیف
فرابنفش مخلوط واکنش)شامل نیترات -طیف مرئی

ه ـــدرج 27ای ــموالر+عصاره در دممیلی  1نقره 
ارائه  A-1 شماره نانومتر در شکل 557گراد( در  سانتی

نشان داد که افزایش غلظت  نتایج حاصلاست.  شده
نانومتر  557عصاره، باعث افزایش جذب در طول موج 

تز نانوذرات ـــش سنــشده و در نهایت موجب افزای
افزایش  باچنین  (. همA-2 شماره گردد)شکل می

های  موالر( در زمان میلی 5تا  5/7غلظت نیترات نقره)
افزایش دقیقه(، تولید نانوذرات  257ف)صفر تا ــمختل
عالوه نتایج حاکی از ه ب(. B-2 شماره )شکلیابد می
 گراد، دمای بهینه درجه سانتی 27که دمای  بودآن 

افزایش دما راندمان  جهت سنتز این نانوذرات بوده و
نیز گراد  درجه سانتی 5. در دمای دادرا کاهش  سنتز

 (.B-2شماره  )شکلبودمیزان واکنش پائین 
  XRDطیف(: XRD)پراش پرتو ایکس آنالیز

های  دهنده حضور کریستال ها نشان مربوط به نمونه
نانوذرات نقره سنتز شده به کمک عصاره بذر است. بر 

در و اندیس میلر  XRDاساس نمودار شماره الگو 
که به ترتیب مربوط به  511و  227، 277، 111سطوح 
 712/60 °و 521/77 °،211/55°، 125/58°زوایای 

 های نقره اثبات گردید که باشند، وجود نانوکریستال می
از اهمیت  12/58°قله مربوط به زاویه ها  آندر میان 

(. بر اساس B-1 شماره بیشتری برخوردارست)شکل
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، اندازه (شرر-دبای)زیرل حاصل و فرمو XRDطیف 
نانومتر تعیین  55تا  15نانوذرات تشکیل شده معادل 

 شد.

/β Cos Ɵ λ0.9  D = 
  =λ 0.154 nm  

 ارتفاع صفــن در ها قله پهنای = β که در آن
، نانومتر 55/1 با برابر Xاشعه  موج طول =  λماکزیمم،

θ  =ه بین پرتو تابش و بازتابش و زاویD ذرات = اندازه 

 باشد. می لوریب
 (:FTIRتبدیل فوریه) فرو سرخسنجی  آنالیز طیف

عصاره بذر قبل و پس از واکنش  فرو سرخ فوریه طیف
 FTIRاست. آنالیز ارائه شده B-1 شماره در شکل

عصاره قبل از واکنش یک قله تقریباً بزرگ را در 
CM نزدیکی 

-15577( CM
( نشان داد. این قله 15587-

در عصاره پس از واکنش احیاء تر  به شکل ضعیف
 یک FTIRدر آنالیز چنین  همزیستی نیز مشاهده شد. 

CM   نقاطقله بزرگ نیز بین 
CM تا  11777-

-12777 
(CM

-11556 ، CM
CMو  15/1785-

-1 78/1625) 
 .مشاهده شد
تصویر  (:SEM)هارنی نگولکترپ اسکوومیکرآنالیز 

ه رـنقت ذراانوـنمیکروسکوپ الکترونی نگاره مربوط به 
وی کرل شکاسنتز شده نشان داد که این ذرات واجد ا

 دارند)شکلانومتر ـن 0تا  5ای در حدود  ازهندهستند و ا
 (.5 شماره

نتایج حاصل از  اکسیدانی: ارزیابی فعالیت آنتی
 صاره،ــــاکسیدانی ع یـــالیت آنتـــبررسی میزان فع

مهار عصاره+نانوذره و نانوذره مورد مطالعه به روش 
 ئه شدهاار 1 شماره در جدولDPPH رادیکال آزاد 

اکسیدانی  است. هر سه نمونه مورد مطالعه فعالیت آنتی
چند تفاوت میان مقادیر  قابل توجهی نشان دادند. هر

IC50 در این مطالعه اسید  .دار نبود ها معنی آن
اکسیدانی باالتری نسبت به  آسکوربیک فعالیت آنتی

عالوه نتایج نشان داد که ه ا نشان داد. به سایر نمونه
ها با افزایش غلظت  اکسیدانی نمونه پتانسیل آنتی

 .یابد افزایش می
نتایج  قارچی:میکروبی و ضدارزیابی فعالیت ضد

ها در  میکروبی نمونهحاصل از بررسی فعالیت ضد
است. نتایج نشان داد که  ارائه شده 2 شماره جدول
های مورد مطالعه در این  بر اکثر باکتریها در برا نمونه

وده و ــــد بـــپژوهش دارای فعالیت مهارکنندگی رش
ثره در وـــاده مــــاین فعالیت با افزایش غلظت م

. نانوذرات نقره دارای است یافتهها، افزایش  نمونه
شتری در برابر ـــکروبی بیــــمیالیت ضدـــفع

ال آن که ـــاشند، حب های گرم منفی می ریــباکت
ره ــهای گرم مثبت نسبت به نانوذرات نق ریــــباکت

 جدولبود)تر  مقاوم S.aureusمقاومت نشان داده و 
شان داد که ـــعالوه نتایج حاصل نه (. ب2 شماره

-یت ضدـــورد مطالعه دارای فعالـــهای م مونهــــن

راه ـــوده و نانوذرات نقره به همـــقارچی خوبی ب
یت ـــدر فعالزایی ــــاف مـــاره بذر، اثر هـــعص

چند  (. هر5 شماره ان دادند)جدولــــنشارچی ـــضدق
 نبود. دار تفاوت معنیاین 
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ای  رد به قهوهلیتر( از ز گرم بر میلی میلی 1موالر و عصاره در غلظت  میلی 1مخلوط واکنش)نیترات نقره  UV/Visible: طیف A-1 شماره شکل

( FTIRمربوط به نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره بذر و طیف مادون قرمز) X-ray: تصویر پراش Bگراد.  درجه سانتی 02در دمای 

 عصاره الف: قبل از واکنش، ب: پس از واکنش

 
 

 

 

 
 

 

 
 02موالر در دمای  میلی 1عصاره و نیترات نقره های مختلف  مخلوط واکنش شامل غلظت UV/Visibleالف: تغییرات طیف -0 شماره شکل

 گرم  میلی 1موالر و عصاره در غلظت  میلی 1مخلوط واکنش شامل نیترات نقره UV/Visible گراد، ب: تغییرات طیف  درجه سانتی

 لیتر در دماهای مختلف. بر میلی
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 تز شده توسط عصاره بذره سننقرذرات نانواره نی نگولکترپ اسکووتصویر میکر .3شماره  شکل

 
 

 های مورد مطالعه توسط نمونه DPPHمحتوای فیتوشیمیایی عصاره آبی بذر زیره و فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد  .1شماره  جدول

 . استSD± تکرار  5مقادیر، میانگین    

 
 

 های مورد مطالعه به روش انتشار دیسک میکروبی نمونهیت ضدفعال. 0شماره  جدول

 نمونه متر( هاله ممانعت)میلی

P. aeruginosa (-) E. coli (-) B. cereus (+) S. aureus (+)  لیتر(گرم بر میلی)میلی 

8 ± 17/7a 0 ± 55/7 8 ± 15/7a 0 ± 52/7 1  
 22/7a Na 6 ± 25/7ab Na 1/7 ± 6 عصاره

Na Na 6 ± 77/7b Na 71/7 

15 ± 57/7a 12 ± 11/7a 6 ± 55/7 Na 1  
 71/7b 8 ± 77/7b Na Na 1/7 ± 15 عصاره + نانوذره

17 ± 55/7c Na Na Na 71/7 

15 ± 22/7a 15 ± 51/7a Na Na 1 نانوذره 

15 ± 18/7b 0 ± 11/7b Na Na 1/7 

17 ± 55/7c 8 ± 27/7b Na Na 71/7 

 بیوتیکآنتی جنتامایسین 57/7 ± 25 55/7 ± 28 27/7 ± 12 55/7 ± 15

Na Na Na Na سیلینپنی 

 استرپتومایسین 12/7 ± 16 16/7 ± 52 17/7 ± 15 57/7 ± 11

 .طالعه: غیرفعال در برابر باکتری مورد م Naاست.  P<0.05دار در سطح حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی. است SD ± تکرار 3 مقادیر، میانگین
 

 
 

 

 

 

DPPH هنمون            گرم بر گرم وزن خشک( محتوای فیتوشیمیایی)میلی 

 فنل تام فالونوئید تام نشاسته لقند احیاکننده ک اسید آسکوربیک  IC50 عصاره بذر 

65/20 705/7 ± 775/7 775/7 ± 77/7 725/7 ± 775/7 215/7 ± 725/7 055/7 ± 717/7 

 عصاره + نانوذره - - - - - 77/55

 نانوذره - - - - - 57/55

 اسید آسکوربیک - - - - - 55/87
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 F. oxysporumهای مورد مطالعه در برابر  قارچی نمونهفعالیت ضد. 3شماره  جدول

 نمونه قارچی فعالیت ضد(%)

F. oxysporum غلظتppm)) 

57 ± 15/1a 577 عصاره 

72 ± 27/2b 1777 

68 ± 70/1a 577 عصاره + نانوذره 

85 ± 55/5a 1777 

62 ± 70/1a 577 نانوذره 

85 ± 55/5a 1777 

55 ± 01/7a 577 نیترات نقره 

51 ± 55/2b 1777 

Na - آب مقطر 

 .برابر قارچ مورد مطالعه : غیرفعال درNaاست.   P<0.05دار در سطح حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی. است SD ± تکرار 3 مقادیر، میانگین

 
 

 گیری بحث و نتیجه
از فراوانی قادیر محتوی مسبز زیره دارویی گیاه 

ها و وئیدــ، فالونها نلـــد فـــمتابولیت ثانویه مانن
امل وتوانند به عنوان ع ست که میا هاترپنوئید

های اولیه نظیر  در کنار متابولیتزیستی احیاکننده 
عمل  تولید نانوذرات قندها و اسید آسکوربیک جهت

چنین حضور مقادیر قابل توجه نشاسته با  . همکنند
به در محلول واکنش  طوالنی تًانسب تخریبان زم

 . استکمک نمودهپایداری نانوذرات سنتز شده 
 بیوسنتز نانوذرات نقره و بهینه سازی شرایط سنتز:

های نقره با تغییر رنگ محلول  احیاء زیستی یون
ای مشخص شد و تشدید این  واکنشی از زرد به قهوه

 شان داد، زیرارا نرنگ نیز بیوسنتز بیشتر نانوذرات 
ها  و اندازه آنشکل  به بستهنانوذرات خواص نوری 

 مشاهده جذب نقره، یون غلظت با افزایش .متغیر است
 فلزی، یون افزایش مقدار با زیرا .افزایش یافت نیز شده
 نتیجه نانوذرات شده و در احیاء بیشتری های یون

 از حاکی مطالعات چنین هم. شد خواهد تولید بیشتری
اندازه  و جذب میزان در سزاییه ب تاثیر دما که استآن 

 محیط دمای با افزایش دارد. شده سنتز نانوذرات
 نانوذرات اندازه اما یافته، افزایش جذب مقدار واکنش،
 سرعت و احتمال دما، افزایش (.15)خواهد یافت کاهش

 کننده تـــتثبی و ندهـــکن احیا های برخورد مولکول
پس  که به نحوی ،دهد می افزایش ار های فلزی یون

 شده نانوذرات سنتز اتصال برای مجالی تثبیت، و احیاء از
  وجود تر بزرگ اندازه با نانوذرات تولید و یکدیگر به

 دلیل جذب به میزان در کاهش اما (.17)داشت نخواهد

و  دلیل تجزیه به تواند می دما حد از بیش افزایش
 در پایدارکننده موجود و کننده تخریب ترکیبات احیاء

 بودن پایدار و سنتز در نیز . زمان(16د)باش گیاه عصاره
نشده  کامل سنتز یندآاگر فر ، زیراموثر است نانوذرات

شد.  خواهد بیشتر نانوذرات تولید زمان گذشت با باشد،
 در اثبات پایداری ترین عامل مهم زمان،عالوه ه ب

 در زمان گذشت با است، زیرا اگر شده سنتز نانوذرات
نشود،  افزایشی مشاهده نقره نانوذرات میزان جذب

با گذشت زمان  حاصل نانوذرات که حاکی از آن است
 .(18)هستند کامالً پایدار

 :(UV/Visible)فرابنفش-مرئی سنجی آنالیز طیف
ای نقره و تولید نانوذرات، رنگ ــه یون در اثر احیاء

ای تغییر نمود که با رنگ به قهوه  ها از زرد کم نمونه
گ ـــییر رنــخوانی داشت. این تغ منابع موجود هم

  دهنده تولید سوسپانسیون کلوئیدی)هیدروسل( نشان
انوذرات نقره بود. خواص نوری نانوذرات فلزی یکی از ن

غییر ــها ت هایی است که با شکل و اندازه آن ویژگی
کند. تشدید رزونانس سطحی پالسمون مسئول  می

که  نانوذرات فلزی استواص نوری منحصر به فرد خ
ها از  ، فاصله آنتاثیر عواملی چون اندازه، شکلتحت 

تغییر  یکست محیط پیرامونــضریب شنیز دیگر و یک
در که نانوذرات نقره  با توجه به این(. 10کند) می

شماره  نانومتر جذب دارند، شکل 577تا  577 محدوده
جذب تشدید پالسمون  دهد که باند نشان می 1

سنتز شده نانومتر برای نانوذرات نقره  557سطحی در 
 است.  رخ دادهدر این پژوهش نیز 
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در طیف پراش  (:XRD)پراش پرتو ایکس آنالیز
، 125/58°های تیز در نواحی  پرتو ایکس حضور قله

موفقیت در حاکی از  712/60 °و 521/77 °،°211/55
 دهد می نشان ساختاری لیزآنا سنتز نانوذرات نقره است.

های  بلوری با شاخص ساختار دارای نقره نانوذرات که
 های قله وجودباشند.  می 511و  227، 277، 111میلر 

 بلورینگی از باالیی درجه دهنده نشان الگوها در تیز
 و است شدیدتر ها از سایر قله 111. قله است نانوذرات

 این در بیشتر نقره نانوذرات بلوری صفحات نتیجه در
 سنتز بلوری ذرات اندازه میانگین .اند شده تشکیل جهت
 نانومتر 55تا  15 شرر-دبای فرمول محاسبه با شده

 .شد برآورد
 (:FTIRتبدیل فوریه) فرو سرخسنجی  آنالیز طیف

های عاملی  های فعال و گروه جهت شناسایی گروه
تبدیل سنجی  های نقره از تکنیک طیف احیاکننده یون

نتایج حاصل این آنالیز بر  استفاده شد. فروسرخفوریه 
روی عصاره بذر قبل و پس از واکنش با نیترات نقره 

است. مقایسه این دو طیف پتانسیل  نشان داده شده
های نقره  زیستی عصاره بذر زیره سبز را در احیاء یون

عصاره قبل از واکنش یک قله  دهد. طیف نشان می
CM را در نزدیکی  تقریباً بزرگ

-15577( CM
-15587 )

ه کننده حضور گروه هیدروکسیل بنشان داد که تائید
عنوان یکی از عوامل فعال پایدارکننده نانوذرات نقره 

حضور دارد. عصاره است که در ترکیبات الکلی و فنلی 
تر در عصاره پس از  ضعیف یهرچند این قله به شکل

دهد  د که نشان میواکنش احیاء زیستی نیز مشاهده ش
ها احتماالً تنها ترکیبات مسئول احیاء زیستی  اول پلی
پس از باشند.  های نقره به نانوذرات آن نمی یون

جایی در محل و ه ب مقداری جا ،واکنش با نیترات نقره
 شده جادــــایذر ـها در طیف فوریه عصاره ب ارتفاع قله

CM  های قلهجایی در محل ه ب است. این جا
-15506 

CM  و
شدن پیوندهای  مربوط به شکسته 12050-

تقیم هیدروژن در کاهش هیدروژنی و ایفای نقش مس
جایی در ه ب باشد. جا های نقره می یون بار و احیاء

CM   از ها قلهمحل 
CM  به 11775-

بیانگر  11778-
 ایی ازـــجه ب اـــهای مربوطه و ج تر شدن گروه قوی

 CM
CM  به 11515-

دهنده شکسته  نشان 11580-
اد شدن کربن و ازت و شدن پیوندهای مربوطه و آز

چه  است. اگردر سنتز نانوذرات نقره  ها ایفای نقش آن
مکانیسم قطعی تشکیل نانوذرات طی سنتز سبز، هنوز 

ترپنوئیدها، قندها،  رسد به نظر می اما مشخص نیست،
های گیاهی  موجود در عصارهترکیبات دیگر ها و  فنل

مورد استفاده قرار  می توانند در سنتز نانوذرات فلزی
CM  قاطـــــدر ن ذبـــج(. 27)گیرند

-11556، CM
-

CMو  15/1785
 با کشش FTIRدر آنالیز  78/1625 1-

ترکیبات موجود در  C=Oو C-O-H  های گروه
به  C-Cعصاره، ارتعاشات کششی گروه الکیل و اتصال 

 حاکی از . این تطابقت داردیک حلقه بنزنی مطابق
تواند عامل اصلی می است که CHOحضور عامل 

Agاحیاکننده 
Agبه  +

پس از واکنش به  که باشد 0
 ت. اس تبدیل شده COعامل 

شکل (: SEM)ارهنی نگولکترپ اسکوومیکرآنالیز 
 بودهوی کردر این پژوهش ه سنتز شده رـنقذرات انوـن

های  در غلظتبود. نومتر اـن 0تا  5حدود ها  اندازه آنو 
، زایی کندتر ذرات به دلیل هستهکم نیترات نقره 

های  در غلظتآیند.  وجود میه تری ب نانوذرات بزرگ
افزایش نتیجه  در تر و زایی سریع دلیل هستهه ب باال

ذرات نهایی ریزتر ، نانوها در محلول واکنش هتعداد هست
مهمی در  اندازه و شکل نانوذرات نقش شوند. می

این در (. 21ها دارند) آنبسیاری از کاربردهای دارویی 
نانومتر  55تا  5اندازه نانوذرات سنتز شده بین  پژوهش

 بسیارها  اگر چه شکل آن ها کروی بود. آنو شکل 
سنتز شده توسط گیاهان دیگر به نانوذرات نقره  شبیه
از  تر کوچک این پژوهشدر  ها آناندازه  اما، است

 برخیاشاره شده در  یترـــنانوم 117تا  61دازه ان
 (.22)ستا ها گزارش

استرس اکسیداتیو  اکسیدانی: ارزیابی فعالیت آنتی
های آزاد در  تولید رادیکال درناشی از عدم تعادل 

به  های متابولیسمی است که منجر به آسیب واکنش
لول ــسیک ـــوکلئاسیدهای نها و  لیپیدها، پروتئین

لیل پایین ها ممکن است به د این آسیبگردد.  می
حد ها و یا افزایش بیش از  اکسیدان بودن سطح آنتی

با بروز د که ــــباشای آزاد در بدن ـــه تولید رادیکال
دیابت و سرطان در ارتباط چون  یهای مزمن بیماری

های سنتزی و  اکسیدان از این رو تولید آنتی .(25)است
اتیو و اثرات وگیری از استرس اکسیدطبیعی جهت جل
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ذرات تولید نانودر این راستا مخرب آن ضروری است و 
حائز به روش سبز مناسب  یاکسیدان با توان آنتی

های مختلف ارزیابی  در روش .اهمیت خواهد بود
 IC50اکسیدانی، فعالیت بیشتر، با مقادیر  فعالیت آنتی

د مطالعه در شود. هر سه نمونه مور کمتر گزارش می
اکسیدانی قابل توجهی در  این پژوهش فعالیت آنتی

 امانشان دادند،   DPPHهای آزاد حذف رادیکال
عالوه ه ها از اسید آسکوربیک کمتر بود. ب فعالیت آن

افزایش یافت که با نتایج این فعالیت با افزایش غلظت 
یک رادیکال آزاد  DPPH .مطالعات دیگر توافق داشت

دریافت یک الکترون یا رادیکال هیدروژن به است و با 
شود. کاهش جذب در  یک مولکول پایدار تبدیل می

نگ محلول از بنفش به زرد حاکی نانومتر و تغییر ر 516
آن است که نانوذرات نقره تولید شده دارای توانایی  از

ها را داشته و واجد  انتقال هیدروژن به اکسیدان
نتایج برخی  چنین هم .دهستناکسیدانی  خاصیت آنتی

که نانوذرات ترکیب شده با  است دادهمطالعات نشان 
کسیدانی  اگیاهی دارای اثرات آنتیهای مختلف  عصاره

های استاندارد  اکسیدان مشابه و یا نزدیک به آنتی
 که نانوذرات دادمطالعه حاضر نشان نتایج  .(25)هستند
دارای اثرات  زیره سبزسنتز شده توسط عصاره بذر نقره 
توان در درمان  و از آن می بودهمناسبی  اکسیدانی آنتی

های ناشی از استرس اکسیداتیو  بسیاری از بیماری
 استفاده نمود.

از دیرباز  قارچی:میکروبی و ضدارزیابی فعالیت ضد
باکتریایی خود شهرت تاکنون نقره به علت خواص ضد

علت رهایش یون  است. در واقع نانوذرات نقره به یافته
وازی و ـــهای ه نقره چنین خاصیتی را علیه باکتری

دهند. اتصال این ذرات به  هوازی از خود نشان می بی
ها،  های حاوی گوگرد در سطح غشاء باکتری پروتئین

زنجیره تنفسی نیز امکان ورود و تغییر در مورفولوژی و 
روی  باکتری را فراهم نموده و در نهایت با تاثیر بر

گانه ـــل بیــفرآیند مرگ سلولی منجر به مرگ عام
ترین ویژگـی نانوذرات نقـره  اصلی(. 25شود) می

باکتریایـی ایـن ذرات است و از این خاصیـت ضد
های پوستی،  زخم پانسمان زخم، پماد ویژگی در
های ابزار پزشکی استفاده  ها و پوشش کننده ضدعفونی

یند ترمیم زخم را به آفرمدت  طولشود. این ذرات  می

پتوز الیت متالوپروتئازها و افزایش آپوعلت کاهش فع
تر شدن ظاهر  ها کوتاه نموده و سبب طبیعی نوتروفیل

گیری بهتر کالژن  وه در جهتشوند. به عال اسکار می
د. و افزایش استحکام مکانیکی بافت موثر خواهند بو

ه ت که بــاس های زخمی نشان داده بررسی پانسمان
کاربردهای مشابه سمیت ایجاد  جهتگیری نقره  کار

 های انسانی اثرات سوء ندارد. هم کند و بر سلول نمی
است که استفاده از  های اخیر نشان داده چنین بررسی

نانوذرات نقره در پمادهای پوستی سبب نفوذ نقره به 
حاشیه  درمیهای اپی بستر زخم، جذب توسط سلول

نهایت انتقال به  جمع در بقایای زخم و درزخم، ت
یند آبه فر شود که سیستم گردش خون محیطی می

 (.27)نماید یم زخم و جلوگیری از عفونت کمک میترم
بذر در این پژوهش فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی 

بر روی  از آن،زیره سبز و نیز نانوذرات نقره تهیه شده 
ارزیابی شد. نتایج  قارچسویه باکتری و یک  ر سویهاچه

کار رفته، ه بهای  نشان داد که نانوذرات در غلظت
خود عصاره  نسبت بهتری  میکروبی قویاثرات ضد

فعالیت هم در عصاره و هم در محلول و این  ندتشدا
نانوذرات نقره دارای . وابسته به غلظت بود ،نانوذرات

های گرم  میکروبی بیشتری در برابر باکتریفعالیت ضد
های گرم مثبت  باشند، حال آن که باکتری منفی می

شان داده و ــــقاومت نـــره مــنسبت به نانوذرات نق
S. aureusهای  باکتریتر بود.  ، مقاومB. cereus،S. 

aureus   وE. coli کننده مواد  به عنوان عوامل آلوده
هایی دیگر در  در پژوهش(. 26اند) غذایی شناخته شده

 در برابرمیکروبی نانوذرات نقره عالیت ضدفزمینه 
 B. cereus،S. aureus های مختـــلف مانند باکتری

P. aeruginosa  وE. coli است که مشخص گردیده 
ها بر  آن راث بوده ولیت نانوذرات وابسته به غلظت فعا

های  به باکتریهای گرم منفی نسبت  باکتری روی
 پاسخ تفاوت .(28)تــــچشمگیرتر اسگرم مثبت 

 نقره، نانوذرات به منفی گرم و های گرم مثبت باکتری
 مربوط ها آن سلولی دیواره ساختار موجود در تفاوت به

 ولیـــسل دیواره منفی گرم های باکتری شود. می
ساکاریدی منفی  الیه لیپوپلی وجود و داشته تری نازک

میان سلول  کنشبرهم ها آن بیرونی سطح در بار
 ضعیفی مثبت نقره را که واجد بار نانوذرات اکتری وب
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مکانیسم کلی  طوره ب .(20)نماید می تسهیل هستند،
به شکل یون و نانوذره،  درمیکروبی نقره فعالیت ضد

از غشاء سلول و چگونگی اثر بر ها  آنتوانایی عبور 
 ها و اجزاء ، پروتئینDNAروی اجزاء سلولی مانند 

در نهایت منجر به  که شود یدیگر سلول مربوط م
ها  اختالل در مکانیسم همانندسازی و فعالیت پروتئین

قارچ  (.57د)ردگـــ می تریـــی باکاــه مــــو آنزی
F. Oxysporum  قارچی خاکزی است و از طریق

شود. این قارچ پس از ورود به  ریشه وارد گیاه می
و آوندها  کردنآوندهای آبکش گیاه، باعث مسدود 

مواد و در نهایت مرگ گیاه ت از نقل و انتقال ــممانع
. این قارچ مشکلی جدی برای بسیاری از شود می

(. 57محصوالت کشاورزی با ارزش اقتصادی است)
های مورد مطالعه  نتایج حاصل نشان داد که نمونه

قارچی خوبی بوده و نانوذرات نقره به دارای فعالیت ضد
 دولــــافزایی نشان دادند)ج همراه عصاره بذر، اثر هم

الیت ــداری میان فع چند تفاوت معنی (. هر5 شماره
قارچی نانوذرات نقره و نانوذرات نقره+عصاره ضد

 مشاهده نشد.
که عصاره  دادنتایج این پژوهش نشان در مجموع 

بذر زیره سبز دارای توانایی مناسبی جهت تولید 
تولید شده دارای  نانوذرات نقره است. عصاره و نانوذرات

پتانسیل زیستی درخور توجهی هستند و در صورت 
انجام مطالعات تکمیلی و بررسی اثرات جانبی و نیز 

ها در صنایع غذایی،  توان از آن سازی شرایط می بهینه
داروسازی و کشاورزی و در آینده نزدیک به عنوان 

اکسیدانی طبیعی با اثربخشی بیشتر های آنتی مکمل
 .ده نموداستفا

 سپاسگزاری

آقای دکتری  رسالهبخشی از این پژوهش نتایج 
با حمایت مالی دانشگاه نژاد است که  الدین کمال جمال

 است. بوعلی سینا انجام شده
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Abstract 

Introduction: There are many reports on the 

application of medicinal plants in 

traditional medicine, as well as numerous 

applications of metallic nanoparticles in 

different biomedical fields. Plant extract 

mediated green synthesis of nanoparticles 

and investigations on their therapeutic 

effects are new concepts. The medicinal 

plant of Cuminum cyminum L. includes a 

wide range of secondary metabolites with a 

high reducing power, which can be used for 

green biosynthesis of silver nanoparticles. 

The main aims of this study were 

phytochemical analysis of seed aqueous 

extract of Cuminum cyminum, biosynthesis 

of silver nanoparticles using this extract, the 

achievement of optimization condition for 

the synthesis of silver nanoparticles, and 

assessment of biological activaties of both 

the extract and the synthesized 

nanoparticles.  

 

Materials & Methods: Total phenol and 

flavonoid, reducing sugar, starch, and 

ascorbic acid contents were measured by 

Folin-Ciocalteo, aluminum chloride, 

dinitrosalicylic acid, anthrone, and 

dinitrophenyl hydrazine reagents, 

respectively. The Ag
+
 ions reduction and 

characterization of silver nanoparticles were 

assessed by UV-Visible spectrophotometry, 

X-ray diffraction, Fourier transform 

infrared spectroscopy, and scanning 

electron microscopy. Antioxidant activity 

of the samples was screened by DPPH free 

radical scavenging. Antibacterial activity of 

the samples was also evaluated against four 

gram-positive and -negative bacteria 

namely, Bacillus cereus (PTCC 1247), 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

Escherichia coli (ATCC 35218), and 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) by 

disc diffusion method. In addition, 

antifungal activity was assessed against 

Fusarium oxysporum.  

 

Findings: The indings indicated that the 

seed extract contained the high amounts of 

total phenolic and flavonoidic 

compositions, as well as sugar, starch, and 

ascorbic acid. Different analyses showed 

that the mean size of the synthesized 

nanoparticles was 5-45 nm in the optimal 

condition. The samples had proper 

antioxidant potential (IC50=1.35-1.67 

mg/ml) and the extract in combination with 

silver nanoparticles represented synergistic 

effect in DPPH free radical scavenging 

(IC50=1.35 mg/ml). In addition, the 

investiogated samples had a good 

antibacterial activity against some of tested 

bacteria and also antifungal activity against 

Fusarium oxysporum. 

 

Discussion & Conclusions: It seems that 

the secondary metabolites of Cuminum 

cyminum have good potential for the 

reduction and stabilization of the 

synthesized Ag nanoparticles. Both the seed 

extract and synthesized nanoparticles using 

this extract have considerable biological 

activities and may be used in antioxidant 

nutrient production or medicinal 

supplements in future. 

 

Keywords: Antibacterial activity, 

Antifungal activity, Antioxidant activity, 
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