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  8931اول اسفند  ی /هفته555 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 2/21/2931تاریخ چاپ:  12/22/2931تاریخ پذیرش:  21/5/2931تاریخ دریافت: 

  
 ( در شرایط فیزیکی مختلفCrocus Sativusسنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گیاه زعفران )

 
 4ودیمجید در، 3، رضا کاظمی اسکویی2لیالسادات سیدآبادی، 1سعیده عسکریان

 
 

چکیده

در فرایندهای  ،روند قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست است. نانوذرات نقره به دلیل خواص مطلوبی که دارد های بیولوژیکی یک سنتز نانوذرات توسط دستگاه مقدمه:

برای سنتز  احیا کننده ی عنوان یک ماده  (، این گیاه بهCrocus sativus) اکسیدانی زعفران پزشکی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل خاصیت آنتی
ه زعفران برای تبدیل نمک نقره به نانوذرات نقره در شرایط های مختلف گیا بررسی قابلیت قسمت ،ین مطالعهاز انجام اگرفته است. هدف  نانوذرات فلزی مورد توجه قرار

 .بودمختلف دمایی، حضور یا فقدان نور 

نور در  حضور های مختلف زعفران )پرچم، کالله و گلبرگ ارغوانی( تهیه شد. سنتز نانوذرات نقره در دماهای مختلف در حضور و عدم آبی از بخش ی سه عصاره ها: روش

 (UV-Visیا  Ultraviolet-visible) مرئی سنجی ماورای بنفش/ موالر انجام شد. تشکیل نانوذرات نقره با استفاده از طیف میلی 2 ی غلظت نهایی محلول نیترات نقره
 .( بررسی شدDLSیا  Dynamic light scatteringذرات با استفاده از پراکندگی نور دینامیکی ) ی شناسایی شد. میانگین اندازه

نانومتر بود.  25-15نانوذرات سنتز شده حدود  ی اندازه ،همچنین .نانومتر نشان داد 044-064ی  هایی در بازه سنجی ماورای بنفش/مرئی جذب طیف ها: یافته

ی  در عصاره UV–Vis. در فقدان نور نیز جذب خوبی سبب تولید نانوذرات نقره شدند  قرمز و گلبرگ ارغوانی در حضور نور در دمای محیط به ی های کالله عصاره
 گراد سانتی ی درجه 14و  64پرچم نیز در دمای  ی مشاهده نشد. عصاره جذبی قرمز در فقدان نور در دمای محیط ی کالله ی در عصارهگلبرگ خوانده شد؛ در حالی که 

 .قادر به تولید نانوذرات بود در حضور و فقدان نور

دارنده برای سنتز نانوذرات نقره نشان دادند. عالوه   و نگه احیا کننده ی عنوان ماده  جز قسمت سبز( قابلیت مناسبی به  مختلف گل زعفران )بههای  قسمت گیری: نتیجه

 .های گیاهی برای تولید نانوذرات دارند نقش مؤثری در کارایی عصاره ،رسد نور و دما بر این، به نظر می

 نانوذرات ،زعفران، نقره ،Crocus sativus واژگان کلیدی:

 
در  (Crocus Sativusسنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گیاه زعفران ) .ودی مجیدعسکریان سعیده، سیدآبادی لیالسادات، کاظمی اسکویی رضا، در ارجاع:

 2912-2917(: 557) 97؛ 2931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . شرایط فیزیکی مختلف

 

 مقدمه

های مختلف    توجه بسیاری را در زمینه ،طال و نقرهمانند  نانوذرات فلزی

هفای ااتففا یی،،   ، علف  مففواد، فیا یف   آوری زیسفت،  ففف پزشفی،،   نظیفر 

هقفه  عال .(1-2) انفد  خصوصیات ضد بااتریای، و ا یترونیک جلب نموده

هفا بفه    سفحی، آ  شناسف،   ریخ به نانوذرات به د یل اندازه، شیل و 

خواص شفیمیای،، فیزییف،، نفوری و     ،وجود آمده اس  اه در نهای 

هفای مختلف     در میفا  رو   .(3)اند  ها را تییی  م،  سایر خواص آ

هفا   تفری  رو   هفای شفیمیای، رایف     برای سنتز نانوذرات نقفره، رو  

هفای سفنتزی، مفواد     هستند، اما بیشتر مواد مورد استفاده در ایف  رو  

. (4)شیمیای، سم، هستند و خحر آ ودگ، مییط زیسف  وجفود دارد   

نانوذرات  «سنتز سبز»یندهای سازگار با مییط زیس  و یا افر ،بنابرای 

نفففانوذرات بفففا اسفففتفاده از  ،هفففا در ایففف  رو  .پیشفففنهاد شفففدند

 شوند. تو ید م، (5-6)های گیاه،  ها و عصاره ها، آنزی  مییروارگانیس 

 یفراینفد  شناخت،، زیس  های یست سنتز نانوذرات با استفاده از س

مزایفای هقابفل   از  باشفد و  مف، هقابل اعتماد و سازگار با میفیط زیسف    

 و ا ، مصرف انرژی پایی ، هقابلیف  تو یفد انبفوه    ی هزینه نظیرتوجه، 

 مقاله پژوهشی
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موجفود در   شفناخت،  زیسف  مفواد   .برخوردار اسف  ااری آسا   دس 

 نقف   غیفره ترایبفات فنلف،، ترپنودیفدی، آ یا ودیفدی و     نظیفر  ها  عصاره

 .(7-9) انند ،فا میرا ا اننده ی  فلزی و تثب های یو  ی احیا انندهعوامل 

سفنتز نفانوذرات نقفره بفا اسفتفاده از       ی محا یات بسیاری دربفاره 

هفای سفنتز فیزییف،، بفرای تو یفد       های سبز و یا ترایب، با رو  رو 

. نفانوذرات  (11-11)اوچک صفورت گرفتفه اسف      ی ذرات، با اندازه

تفوا  بفا هقفرار     مف، ؛ چرا افه  اند نقره در پزشی، مورد توجه هقرار گرفته

ضفد سفرطا  مفورد     یها به عنفوا  دارو  داد  مواد مختل  بر روی آ 

خصوصففی  ضففد بااتریففای،  ،بففه عففالوه .(12)اسففتفاده هقففرار گیرنففد 

های مقفاو  بفه دارو    ااربردهای آ  را در درما  عفون  ،نانوذرات نقره

 .(13)محرح نموده اس  

، گیاه، علف، و متیلق به Croucus sativusزعفرا  با نا  علم، 

ای  گیفاه از طریفق پیفاز تیثیفر      .( اس Iridaceaeزنبقیا  ) ی خانواده

، رنگفرزی، طفب   یابد و ااربردهای وسفیی، در صفناید داروسفازی    م،

ا  اجفزای گفل   تمف  ،،تقریبف به طفور  . (14)سنت، و صناید غذای، دارد 

هقرمز رنگ حاوی اروسفتی ،   ی اال ه .زعفرا  ااربردهای داروی، دارد

گیاه زعفرا  مربوط به ای   ی اروسی  و سافرانا  اس  و ااربرد عمده

بفه د یفل اروسفی  و    ه عمفد ، بفه طفور   رنفگ اال فه   .شود هقسم  م،

سفایر   .(15) باشفد  خصوصیات داروی، بیشتر مرتبط با اروسفتی  مف،  

غیفره   هفا و  فالونودیدها، آنتوسیانی ، ویتفامی   ،در زعفرا موجود مواد 

به عنوا  هقسفم  ضفاییات    ، اغلبهای ارغوان، زعفرا  باشد. برگ م،

با ایف    .گیرد شود و امتر مورد استفاده هقرار م، ی میسوب م،اشاورز

ای  هقسم  نیفز بفا دارا بفود  مفوادی     اس  محا یات نشا  داده  ،حال

 غیفره، ارواوستی  و  مانندفالونودید )اامفرول(، منوترپنودیدهای،  نظیر

 .(16)باشد  داراری خصوصیات داروی، م،

 

 ها روش

 Merckاز شفرا    درصفد(  99/99نیترات نقره ) استفاده: مواد مورد

هفای زراعف، شهرسفتا      از زمفی   ،)آ ما ( خریداری شد. گیاه زعفرا 

مقحر دوبار تقحیفر شستشفو    ترب  حیدریه )ایرا ( تهیه شد. گیاه با آب

پرچ ، اال ه  نظیرهای مختل  گیاه ) جداسازی اندا داده شد و پس از 

یفد و بفرای محا یفات    دو گلبرگ ارغوان،( در دمای مییط خشفک گر 

هفای   آسیاب و ذخیره شد. تما  ظروف شیشفه  ،بیدی به صورت پودر

هففای تففازه  ، بففا اسففتفاده از میلففول هففا مففورد اسففتفاده در آزمففای  

HNO3/HCl  ،شسته و پفس از  اامل به طور ، 1به  3با نسب  حجم

 مقحر، هقبل از استفاده خشک شد. اش، با آب آب

مختل  از گیفاه   ی سه عصاره زعفران: یاهگ یآب ی عصاره ی یهته

Crocus sativus  .گفر  گلبفرگ ارغفوان، در     211)زعفرا ( تهیه شد

گفر  از پفرچ ، اال فه و     میلف،  21مقحر دوبار تقحیر،   یتر آب میل، 211

مقحفر دوبفار    آب میلف،  21صورت جداگانفه در  ( به Sepalبرگ سبز )

های تهیه شده روی شیله هقرار گرف  و پس از  میلول .تقحیر تهیه شد

ها پفس از   دهقیقه حرارت داده شدند. میلول 5رسید  به دمای جو ، 

عبور داده شد و میلفول   1 ی خنک شد  از ااغذ صاف، واتم  شماره

هفتفه   1حفدااثر تفا    گفراد  ی سفانت،  درجفه  4در دمای  به دس  آمده،

 داری شد. نگه

واافن    :یآبا  یهاا  نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ی یهته

 ی  یتر عصفاره  میل، 15 .آزمای  مستقل انجا  شد 3سنتز نانوذرات در 

مفورر   میلف،  1برگ به میلفول آبف،    ی پرچ ، اال ه، گلبرگ و عصاره

اضفافه گردیفد.    یتفر   میلف،  111به حج  افل  ( AgNO3) نیترات نقره

 ها به صورت هقحره هقحره به میلول نیتفرات نقفره در حفی  هف      عصاره

 61، 29در دماهای مختل  ) Ag-NPزد  اضافه گردید. جذب نوری 

گراد( و حضور یا عد  حضور نور )بفا پوشفاند     سانت، ی درجه 91و 

مخلوط واان  با ااغذ آ ومینی ( بررس، شد. تغییر رنفگ میلفول بفه    

تشفییل نفانوذرات نقفره در طف، واافن        ی دهنده ه نشا ای تیر هقهوه

 .(17)باشد  م،

مااررای   یساج   یا  ناانوذرات نقاره باا      یلتشا   یبررس

افاه  زیسفت،    :(UV–Visیاا   Ultraviolet-visible) یبجفش/مرئ

 UV-Visگیری طیف    نقره به نانوذرات، با اندازه تمیلول یون، نیترا

برداری از میلفول واافن     از میلول واان  در فواصل منظ  با نمونه

  یتفففر( بفففا اسفففتفاده از دسفففتگاه اسفففلیتروفتومتر )مفففدل  میلففف، 11)

UV-1650PC   مورد بررس، هقرار گرف . تشییل نفانوذرات نقفره در )

نفانومتر بفا    311-711دستگاه اسلیتروفتومتر دو پرتوی، در طول موج 

نانومتر ارزیاب، شد. از میلفول نیتفرات نقفره بفدو  اضفافه       1وضوح 

 استفاده شد. شاهدگیاه، به عنوا   ی نمود  عصاره

راانفدگ، نففور  ذرات بفا پ  ی انفدازه  ناانوذرات:  ی انااازه  یای  تع

( بففا اسففتفاده از DLSیففا  Dynamic light scatteringدینففامیی، )

مقدار مورد نظفر   گیری شد. ندازه( اMalvern, UKدستگاه زتا سایزر )

مییرو یتر آب مقحر دوبار تقحیر فیلتفر   711از نانوذرات سنتز شده در 

 ی انفدازه  ،( رهقیق شفد و سفلس  pH=  4/7فیزیو وژیی، ) pHشده در 

گیری، بفه   شد. مقادیر گزار  شده پس از سه بار اندازه سنجیدهذرات 

 ه گردیده اس .  یارا انیراف مییار ± عنوا  میانگی 

هفای مختلف     بررسف، ارفر هقسفم     ،ایف  محا یفه  انجا  هدف از 

سفنتز  بود.  (Ag) نقره های نقره به نانوذرات زعفرا  برای ااه  نمک

 .وشیمیای، انجا  شدا یتر ی در دمای مختل  بدو  مداخله
 

 ها افتهی

پفرچ ،   نظیفر های مختلف  زعففرا     آب، بخ  ی از عصاره ،در ای  محا یه

 ی عنفوا  یفک عامفل افاه  دهنفده       ( به1 اال ه و گلبرگ ارغوان، )شیل
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هفای نقفره بفه     هفا در افاه  یفو     مناسب، به منظفور بررسف، توانفای، آ    

در شففرایط دمففای، و نففوری مختلفف  اسففتفاده شففد و  Ag-NPنففانوذرات 

  UV-Visنففوری و اسففلیترومتر  ی مشففاهده رو  تشففییل ذرات بففه

 ارزیاب، گردید.

 

 
های خشک شاه،  )ال ( اجزای مختل  گل زعفران، )ب( قسمت. 1 ش ل

ای( در  مشاهاه شاه )از زرد به قهوه رنگ )ج( سجتز نانوذرات نقره، تغییر

  ی یک ساعت

 

گلبفرگ ارغفوان، در مجفاورت     ی آزمای  با اسفتفاده از عصفاره  

مورر نیترات نقفره در دمفای میفیط و مجفاورت نفور       میل، 1میلول 

آبف، سفه    ی آزمفای  بفا اسفتفاده از عصفاره     ،در ابتفدا  صورت گرف .

مورر نیترات نقفره در   میل، 1هقسم  پرچ ، اال ه و گلبرگ در میلول 

ساع  در فقدا  نور  24گراد(، به مدت  سانت، ی درجه 29دمای اتاق )

 (.1)جدول  انجا  شد

، احیفا اردنفد  های نقره را با موفقی   های گلبرگ و پرچ ، یو  عصاره

رنگ میلول نقره از زرد روش  )به د یل رنگ عصاره در ابتفدای واافن (   

 ج(. -1 ای تیره تبدیل گردید )شیل هقهوهبه  ،ای روش  و در نهای  به هقهوه

ساع  نیز ادامفه یافف    72و  49 ،24دمای مییط به مدت واان  در 

گلبفرگ و   ی میفیط در عصفاره   یها در غیاب نور و دما و تفاوت، بی  زما 

گفراد( رزونفانس    سفانت،  ی درجفه  29پرچ  مشاهده نشد. در دمفای اتفاق )  

بانففدی در  Surface plasmon resonance (SPR) سففحی، یپالسففما

های گلبفرگ و پفرچ  نشفا      مجاورت عصارهنانومتر در  431-461حدود 

 (.2 ند )شیلددا

 

های آبی  نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ی بررسی اناازه .1 جارل

 ساعت 42متفارت در شرایط فیزی ی مختل  در 

 غیاب نور حضور نور دما واکنش 

 - 0/18 ± 2/5 28 قرمز ی کالله

00 8/2 ± 5/11 2/3 ± 15 

80 1/2 ± 0/11 1/8 ± 1/11 

 3/23 ± 1/1 1/20 ± 2/2 28 گلبرگ ارغوانی

00 0/2 ± 5/10 2/3 ± 1/18 

80 0/1 ± 7/15 0/1 ± 3/10 

 3/25 ± 1/2 1/22 ± 2/1 28 پرچم

00 3/1 ± 5/17 2/3 ± 2/19 

80 1/2 ± 1/10 0/1 ± 1/18 

 

اال فه و گلبفرگ    ی های واان  حاوی عصفاره  در ادامه، دمای میلول

گراد افزای  داده شد و تغییفر افوچی،    سانت، ی درجه 91و  61ارغوان، به 

 جفذب در  .به سم  چپ در جایگاه جذب رزونانس سحی، مشاهده شد

 91نفانومتر و در دمففای   421 ی گفراد در ناحیففه  سففانت، ی درجفه  61 دمفای 

. (2)شفیل   نفانومتر مشفاهده گردیفد    411 ی در ناحیفه  گراد سانت، ی    درجه

هیچ تغییر رنفگ و یفا جفذب، در     ،هقرمز گیاه در غیاب نور ی اال ه ی عصاره

افه در غیفاب نفور در دماهفای       حفا ،  داد. درنف دمای مییط از خود نشا  

 ا  (. -3 )شیل جذب مشاهده گردید ادرگ ی سانت، درجه 91و  61بارتر 

 

  
. آزمایش در در غیاب نور گلبرگ ارغوانی ی پرچم ر )ب( عصاره ی سجتز شاه توسط )ال ( عصاره ی بجفش توسط نانوذرات نقره ی ی  جذب ماررا .4ش ل 

 گراد( سانتی ی درجه 26ر  06، 42دماهای مختل  )
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 گلبرگ ارغوانی در حضور نور ر در دمای محیط ی کالله در غیاب نور، )ب( عصاره ی سجتز شاه توسط )ال ( عصاره ی  ی  جذبی نانوذرات نقره .3 ش ل

 

 بحث

مفواد در مقیفاا اتمف،، مو یفو ، و      ی به مین، محا یفه  ،وری نانوآ ف 

افاری، سفاخ  مفواد و تبفدیل      ماارومو یو ، اس  اه منجر به دس 

شفود. تو یفد نفانوذرات     نفانومتر( مف،   1-111ها بفه مقیفاا نفانو )    آ 

(Nanoparticles)  هفای شفیمیای، نفه تنهفا باعف        با استفاده از رو

های مییح، بسیاری را بفه همفراه    شود، بلیه آ ودگ، های بار م، هزینه

هفا نفه تنهفا    NPهای فیزیی، مورد اسفتفاده بفرای تو یفد     دارد و رو 

ایف   . (19) ار نیسفتند از اارآمدی بفاری، برخفورد  دشوار هستند، بلیه 

ایجفاد   «شیم، سبز»وری نانو به نا  آ یک روییرد جدید در ف  ،میایب

دار  عبارت از استفاده از مواد غیر سم،، دوس  ،ای  فرایند .ارده اس 

جفای اسفتفاده از   نانوذرات بفه   ی و سازگار با مییط زیس  برای تهیه

باشد. در ای  میا ، نانوذرات نقفره و   های شیمیای، یا فیزیی، م، رو 

توجه میققا  بسیاری را نسب  به سایر نفانوذرات جلفب نمفوده     ،طال

اوچفک، نسفب  سفحه بفه حجف        ابیفاد . سفهو   سفنتز،   (19) اس 

ورزی در سفحه بفرای انتقفال دارو و بفه ویف ه       مناسب، هقابلی  دسف  

 ایخاصی  ضد بااتریای، نفانوذرات نقفره، ایف  نفانوذرات را ااندیفد     

 .(21)رف، نموده اس  مناسب، برای ااربردهای با ین، می

انفد   گرفتفه  گیاها  بسیاری برای سنتز نانوذرات مورد استفاده هقرار

یبفات فنفو ،،   استفاده از گیاه زعفرا  نیز به د یفل دارا بفود  ترا   .(21)

هفای   در عصفاره  سایر ترایبفات ااسیدان، و  فالونودیدی، خاصی  آنت،

 ی احیفا اننفده  عنفوا  یفک    تواند به  م، ،متانو ، و اتانو ، ،مختل  آب،

منظور تو ید نانوذرات نقره و طال مورد استفاده هقفرار گیفرد     مناسب به

آبف،   ی افه عصفاره  اس  شده   ای نشا  داده . ا بته در محا یه(26-22)

  هفای فلفزی بفه    هقابلی  بارتری برای ااه  و نگهداری یفو   ،زعفرا 

 .(22)دهد  نانوذرات از خود نشا  م، ی منظور تهیه

 شود، زعفرا  با میلول یو  نقره مخلوط م، ی هنگام، اه عصاره

ای  شروع بفه تغییفر رنفگ از زرد بفه هقهفوه      میلول یو  نقره، یاحیابا 

نماید اه به د یل تیریک ارتیاشات پالسمو  سفحه در نفانوذرات    م،

ییفف، از  .باشففد مفف،تشففییل نففانوذرات نقففره  ی نقففره و نشففا  دهنففده

 ،د حضففور نانوسففاختارهای فلففزی أییففهففای مناسففب بففرای ت  رو 

از  .تشفییل نفانوذرات  (27)بفنف  اسف     یمفاورا  ی سنج، اشیه طی 

بفا   ر فقفدا  نفور،  آب، سه هقسم  پرچ ، اال فه و گلبفرگ د   ی عصاره

چففه تمففا    گففرا .یففد گردیففد أیاسففلیتروفتومتری ت اسففتفاده از رو 

دهقیق مشفابه  به طور اما  ،ای داشتند های تشییل شده رنگ هقهوه میلول

ذرات تهیه شده ی  اندازهبه د یل تفاوت در تواند  م،نبودند اه ییدیگر 

 (.1باشد )جدول 

ه در ذب رزونفانس سفحی، مشفاهده شفد    ج در تغییر رود م، احتمال

 ی درجفه  91و  61 در دماهفای اال ه و گلبفرگ ارغفوان،    ی واان  عصاره

ذرات در ایف  دو دمفا باشفد     ی تر بفود  انفدازه   گراد، به د یل اوچک سانت،

و  SPRهفای   تغییفر در وی گف،   به اعتقاد برخ، پ وهشگرا  نیز،(. 2)شیل 

 نقفره تفاوت در اندازه، شیل و حت، پایداری نانوذرات  های نوری با وی گ،

 .(29)مرتبط اس  

زعفرا  بفرای سفنتز نفانوذرات     ی مشابه اه از عصارهدر محا یات 

افه    حا ، در ؛اس نشده عامل نور بررس،  ،(23-25)اند  اردهاستفاده 

نق  مهم، در تو یفد و تسفهیل سفنتز     ،عامل سادهرسد ای   به نظر م،

 ،در حضفور نفور   ؛هفای ایف  محا یفه دارد    نانوذرات به وی ه طبفق داده 

نمفک   یاحیاگلبرگ ارغوان، در امتر از یک ساع  هقادر به  ی عصاره

افه   جا فب ایف   . ب( -3 فلز به نانوذرات در دمای مییط بود )شفیل 

هیچ تغییر رنگ و یا جفذب،   ،هقرمز گیاه در غیاب نور ی اال ه ی عصاره

در  ،افه در غیفاب نفور     حفا ،  در دمای مییط از خود نشا  نفداد. در 

جفذب مشفاهده    گفراد،  ی سفانت،  درجفه  91و  61 ماننفد  دماهای بارتر

رسد افه حضفور نفور عامفل      به نظر م، چنی ا  (.  -3 )شیل گردید

نمفک   یاحیفا هفای گیفاه، بفرای     مهم، در اارای، عصفاره  ی افزاینده

های سبز رنگ گیاه نیفز هفیچ جفذب،     هقسم  ی عصاره باشد. لزات م،ف
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 در شرایط فیزیی، متفاوت نشا  ندادند.  

نفانوذرات نقفره از    ی تهیهی  محا یات در زمینهای  محا یه با نتای  

 Solgiنیز  و (29)و همیارا   یتوسط ناصرگلبرگ زعفرا   ی عصاره

هقابلی  گلبفرگ زعففرا  را    ،خوان، دارد و تما  ای  محا یات ه  (24)

 ی با ایف  تمفایز افه محا یفه     ؛نمایند ید م،أیهای فلزی ت در ااه  یو 

را تسهیل اننده یا در مورد   عامل نور را نیز بررس، نموده و آ  ،حاضر

تز نفانوذرات بفه ویف ه نقفره     زعفرا  حت، عامل الیدی در سفن  ی اال ه

 سازد. محرح م،

توا  به عد  بررس،  م، ،های ای  محا یه از میدودی  ،با ای  حال

تمام، شرایط فیزیی، و یا شیمیای، میتمل در سفنتز نفانوذرات نقفره    

بااتریال نفانوذرات تهیفه    های آنت، بررس، وی گ، ،به عالوه اشاره ارد.

توانفد در محا یفات    ها نیز مف،   شده و بررس، پایداری طورن، مدت آ

 آینده مورد ارزیاب، هقرار بگیرد.

نقفره از نمفک   نانوذرات سنتز  ،بررس بااه  ی ا ی،نها یریگ یجهنت

، )زعففرا (  Crocus sativusگیفاه   ی نیترات نقره با استفاده از عصاره

های مختل  گل زعفرا  هقابلی  افاه  نمفک    هقسم  مشاهده شد اه

ای  ارر افزاینده ،نور ،نقره به نانوذرات نقره را نشا  دادند. عالوه بر ای 

گلبفرگ ارغفوان، دارد.    ی بر هقابلی  تو ید نانوذرات به وی ه در عصاره

هقرمز زعففرا  در ایف     ی آب، اال ه ی عصاره ،محا یاتسایر خالف  بر

هقادر به تو ید نانوذرات نقره نبود.  ،ییط و غیاب نوردر دمای م ،محا یه

سفنتز نفانوذرات را بفا اسفتفاده از گلبفرگ ارغفوان، گیفاه         ،ای  محا یه

میمول امتر از  یاظ اهقتصفادی مفورد توجفه هقفرار     به طور زعفرا  اه 

 .دهد برای تو ید نانوذرات در مقیاا وسید پیشنهاد م، ،گیرد م،

 

 تشکر و قدردانی

 اجفرای ایف  محا یفه   را در  پ وهشفگرا  افرادی اه  تما وسیله از  بدی 

 ی . ای  طفرح در امیتفه  یدآ تشیر و هقدردان، به عمل م،نمودند، یاری 

 تیقیقات دانشجوی، دانشفگاه علفو  پزشفی، تربف  حیدریفه بفا افد       

SRC-98-132 یید هقرار گرف أمورد بررس، و ت. 

 
References 

1. Miri A, Darroudi M, Entezari R, Sarani M. 

Biosynthesis of gold nanoparticles using Prosopis 

farcta extract and its in vitro toxicity on colon cancer 

cells. Res Chem Intermediat 2018; 44(5): 3169-77. 

2. Malmir S, Molavi AA, Mohammadi S. The evaluation 

of dose enhancement within gold nanoparticle radio-

sensitized tumor using proton therapy. J Isfahan Med 

Sch 2017; 34(408): 1414-22. [In Persian]. 

3. Zaniewski AM, Schriver M, Gloria Lee J, Crommie 

MF, Zettl A. Electronic and optical properties of 

metal-nanoparticle filled graphene sandwiches. Appl 

Phys Lett 2013; 102(2): 023108. 

4. Ling D, Lee N, Hyeon T. Chemical synthesis and 

assembly of uniformly sized iron oxide nanoparticles 

for medical applications. Acc Chem Res 2015; 48(5): 

1276-85. 

5. Pinto RJB, Lucas JMF, Silva FM, Girao AV, Oliveira 

FJ, Marques PAAP, et al. Bio-based synthesis of 

oxidation resistant copper nanowires using an aqueous 

plant extract. J Clean Prod 2019; 221: 122-31. 

6. Gholami-Shabani M, Shams-Ghahfarokhi M, 

Gholami-Shabani Z, Akbarzadeh A, Riazi G, Ajdari 

S, et alEnzymatic synthesis of gold nanoparticles 

using sulfite reductase purified from Escherichia coli: 

A green eco-friendly approach. Process Biochem 

2015; 50(7): 1076-85. 

7. Kumar I, Mondal M, Sakthivel N. Green synthesis of 

phytogenic nanoparticles. In: Shukla AK, Iravani S, 

editors. Green Synthesis, characterization and 

applications of nanoparticles. Amsterdam, Netherlands: 

Elsevier; 2018. p. 37-72. 

8. Amini SM. Preparation of antimicrobial metallic 

nanoparticles with bioactive compounds. Mater Sci 

Eng C 2019; 103: 109809. 

9. Gour A, Jain NK. Advances in green synthesis of 

nanoparticles. Artif Cells Nanomed Biotechnol 2019; 

47(1): 844-51. 

10. Deshmukh AR, Gupta A, Kim BS. ultrasound 

assisted green synthesis of silver and iron oxide 

nanoparticles using fenugreek seed extract and their 

enhanced antibacterial and antioxidant activities. 

Biomed Res Int 2019; 2019: 1714358. 

11. Darroudi M, Khorsand Zak A, Muhamad MR, Huang 

NM, Hakimi M. Green synthesis of colloidal silver 

nanoparticles by sonochemical method. Mater Lett 

2012; 66(1): 117-20. 

12. Aw Yong PY, Gan P, Sasmita A, Mak ST, Ling A. 

Nanoparticles as carriers of phytochemicals: Recent 

applications against lung cancer. International Journal 

of Research in Biomedicine and Biotechnology 2018; 

7: 1-11. 

13. Chen M, Yu X, Huo Q, Yuan Q, Li X, Xu C, et al. 

Biomedical potentialities of silver nanoparticles for 

clinical multiple drug-resistant Acinetobacter 

baumannii. J Nanomater 2019; 2019: 3754018. 

14. Siddiqui MJ, Saleh MSM, Basharuddin SNBB, Zamri 

SHB, Mohd Najib MHB, Che Ibrahim MZB, et al. 

Saffron (Crocus sativus L.): As an antidepressant. J 

Pharm Bioallied Sci 2018; 10(4): 173-80. 

15. Hosseini A, Razavi BM, Hosseinzadeh H. 

pharmacokinetic properties of saffron and its active 

components. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2018; 

43(4): 383-90. 

16. Hosseini A, Razavi BM, Hosseinzadeh H. Saffron 

(Crocus sativus) petal as a new pharmacological 

target: A review. Iran J Basic Med Sci 2018; 21(11): 

1091-9. 

17. Alsammarraie FK, Wang W, Zhou P, Mustapha A, 

Lin M. Green synthesis of silver nanoparticles using 

turmeric extracts and investigation of their 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران سعیده عسکریان نانوذرات نقره با استفاده از زعفرانسنتز سبز 

 1380 1398اول اسفند  ی/ هفته557ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

antibacterial activities. Colloids Surf B Biointerfaces 

2018; 171: 398-405. 

18. Yousaf Z, Saleh N. Advanced concept of green 

synthesis of metallic nanoparticles by reducing 

phytochemicals. In: Javad S, Butt A, editors. 

Nanobotany. Cham, Switzerland: Springer 

International Publishing; 2018. p. 17-36. 

19. Khamehchian S, Hosseinkhani S, Madani R, Nikkhah 

M. Enhanced intracellular translocation of gold 

nanoparticles functionalized with tat peptide into 

cancer cell lines. J Isfahan Med Sch 2015; 33(351): 4. 

[In Persian]. 

20. Duran N, Duran M, de Jesus MB, Seabra AB, Favaro 

WJ, Nakazato G. Silver nanoparticles: A new view 

on mechanistic aspects on antimicrobial activity. 

Nanomedicine 2016; 12(3): 789-99. 

21. Akter M, Sikder MT, Rahman MM, Ullah AKMA, 

Hossain KFB, Banik S, et al. A systematic review on 

silver nanoparticles-induced cytotoxicity: 

Physicochemical properties and perspectives. J Adv 

Res 2018; 9: 1-16. 

22. Azizian-Shermeh O, Valizadeh M, Taherizadeh M, 

Beigomi M. Phytochemical investigation and 

phytosynthesis of eco-friendly stable bioactive gold 

and silver nanoparticles using petal extract of saffron 

(Crocus sativus L.) and study of their antimicrobial 

activities. Appl Nanosci 2019; 1-14. 

23. Bagherzade G, Tavakoli MM, Namaei MH. Green 

synthesis of silver nanoparticles using aqueous 

extract of saffron (Crocus sativus L.) wastages and its 

antibacterial activity against six bacteria. Asian Pac J 

Trop Biomed 2017; 7(3): 227-33. 

24. Solgi M. Evaluation of plant-mediated Silver 

nanoparticles synthesis and its application in 

postharvest Physiology of cut Flowers. Physiol Mol 

Biol Plants 2014; 20(3): 279-85. 

25. Thamer NA, Almashhedy LA. Green synthesis 

optimization and characterization of silver 

nanoparticle susing aqueous extract of crocus Sativus 

L. Int J Pharm Bio Sci 2014; 5(4): 759-70. 

26. Vijayakumar R, Devi V, Adavallan K, Saranya D. 

Green synthesis and characterization of gold 

nanoparticles using extract of anti-tumor potent 

Crocus sativus. Physica E 2011; 44(3): 665-71. 

27. Tomaszewska E, Soliwoda K, Kadziola K, Tkacz-

Szczesna B, Celichowski G, Cichomski M, et al. 

Detection limits of DLS and UV-Vis spectroscopy in 

characterization of polydisperse nanoparticles 

colloids. J Nanomater 2013; 2013: 313081. 

28. Lock JA, 

and applications. J Quant Spectrosc Radiat Tran 

2009; 110(11): 800-7. 

29. Nasseri MA, Soleimani N, Allahresani A. 

Phytochemical screening of aqeous extract of petals 

of crocus Sativus l. and synthesis of silver 

nanoparticles using aqeous extract. Journal of Saffron 

Research 2017; 4(2): 279-89. [In Persian]. 



DOI: 10.22122/jims.v37i557.12114  Published by Vesnu Publications 
 
 
 

 

1- Assistant Professor, Department of Medical Biotechnology, School of Paramedical Sciences AND Neuroscience Research Center, 
School of Medicine, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran 
2- Student, Student Research Committee, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran 
3- Associate Professor, Department of Medical Biotechnology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran 
4- Associate Professor, Nuclear Medicine Research Center (NMRC), Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
Corresponding Author: Majid Darroudi, Email: darroudim@mums.ac.ir 
 

 

http://jims.mui.ac.ir 

 1387 1398اول اسفند  ی/ هفته557ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

Journal of Isfahan Medical School Vol. 37, No. 557, 1
st
 Week, March 2020  

  

Received: 03.08.2019 Accepted: 10.02.2020 Published: 20.02.2020 

 

 
Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Crocus Sativus (Saffron) in 

Various Physical Conditions 

 
Saeedeh Askarian

1
, Leila Sadat Seyedabadi

2
, Reza Kazemi-Oskuee

3
, Majid Darroudi

4
 

 

Abstract 

Background: Synthesis of nanoparticles by biological systems is a reliable and eco-friendly process. Silver 

nanoparticles are applied to medical and industrial processes because of their specific properties. Because of 

antioxidant property of saffron plant (Crocus sativus), it is considered as a reducing agent to synthesize metal 

nanoparticles. The objective of this study was to investigate the ability of different parts of the saffron plant in reducing 

silver salt to silver nanoparticles (Ag-NPs) in various temperatures, and present or absent of light.  

Methods: Three aqueous extracts were prepared from different parts of the plant (stigma, stamen, and purple 

petal). The Ag-NP synthesize was performed at various temperatures in the present and absent of light in final 

concentration of 1 mM silver nitrate solution. The prepared Ag-NPs were characterized by ultraviolet-visible 

spectroscopy (UV-Vis). The mean particle size was investigated using dynamic light scattering (DLS). 

Findings: The UV-Vis spectrum showed absorption peaks at 400-460 nm. Moreover, the size range of the 

synthesized nanoparticles was about 15-20 nm. The red stigma and purple petal extracts produced Ag-NPs in the 

present of light at room temperature. In the absent of light, the absorbance was also observed for the petal extract, 

whereas the UV-Vis absorption was not observed in stigma extract in the absence of light at room temperature. The 

stamen extract produced nanoparticles at 60 
0
C and 80 

0
C in the presence and absent of light, respectively. 

Conclusion: Various parts of saffron flower (except green part) showed appropriate ability as reducing and 

capping agent for synthesis of silver nanoparticles. In addition, light and temperature seemed to have critical 

effects on the efficiency of plant extracts for producing nanoparticles. 
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