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Abstract

In recent years, nanostructures have received much attention from researchers in the field of science and

technological applications and are in continuous development. Nanotechnology due to the multifunctional

properties of nanomaterials, has wide applications in different fields such as food industry, space, electronics

and optics, wastewater treatment, as well as in the fields of biology and medicine. Among the various

nanoparticles, nanomanganese is important because of its abundance, low cost, availability, multiple ion

capacities, and various compounds. Besides, manganese nanoparticles have different oxides with various

crystal shapes and sizes and so varied applications. Bacterial production of nanoparticles is an

environmentally friendly and inexpensive green synthesis method. Biological synthesis of manganese

nanoparticles mediated by bacteria has been very limited worldwide, and in this study, we examined the

production of manganese nanoparticles by bacteria isolated from the soil of Zagros Mountains. After

examining 28 bacterial strains and testing their tolerance and survival in 25 mM manganese salt, 4 bacteria

were selected and after testing different production methods, bacterium 13 (B13) could synthesize a blackish

brown precipitate in the extracellular method. Characterization tests confirmed that this bacterium has the

ability to produce manganese nanoparticles.
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برترخصوصیاتازکهفناوریکاربردهایازبسیاریبرایبلکهعلمیبنیادیاهمیتبهدلیلنهتنهانانوساختارهایاخیر،سالهایدر

ومهمترینازیکیبهنانو،فناوریدرمطالعهوهستندرشدحالدرمداومبهطورمیشود،ناشیآنهامکانیکیومغناطیسینوری،الکتریکی،

نوری،تجهیزاتبهداشتی،مراقبتهایغذا،فناوریازجملهکارآمدوچندمنظورهویژگیهایبهدلیلنانوفناوری.استتبدیلشدهموضوعات

بودنسازگارونچدالیلیبهمنگنزنانوذراتمختلف،نانوموادبیندرامروزه.میشودظاهرجدیدتحقیقاتیزمینهیکبهعنوانفضایی،صنایع

منگنزنهمچنی.استقرارگرفتهمحققینتوجهموردآن،عنصربودندسترسدرویونیظرفیتتعددفراوانی،کم،هزینهمحیطزیست،با

نانوذرات.استعتطبیهایاکسیدکنندهترینقویازیکینیزمنگنزاکسید.داردکوفاکتورنقشمختلفعملکردباهاآنزیمازتعدادیبرای

زیستپینترونیک،اساپتوالکترونیک،مواد،علومشیمی،فیزیک،چونمتنوعیهایرشتهدراخیرمطالعاتدرراباالییپتانسیلمنگنزاکسید

تریهایباوبزرگخازنهایحسگرها،کاتالیز،فاضالب،تصفیه،(درمانودارورسانیتشخیص،)پزشکیدرودادهنمایشغیرهوپزشکی

دربنابراینرفتهگصورتمحدودیبسیاربهصورتجهانسطحدرهاباکتریکمکبامنگنزنانوذراتتولید.استفادهشدهاندشارژقابلوقلیایی

.انجامشدباراولینبرایزاگرسرشتهکوههایخاکازجداشدههایباکتریتوسطمنگنزاکسیدنانوذراتتولیدامکانبررسیمطالعه،این
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مختلفهایغلظتباآبه4کلریدمنگنزنمکحاویکشتمحیطدرزاگرسهایکوهرشتهخاکازجداشدهباکتریسویه28

وولیدرونسلمختلفهایروشبهسپس.شدبررسیهاآنزندهمانیوتحملوشدندکشتبراثنوترینتکشتمحیطدر

درونسلولیروشدر.گرفتقراربررسیموردمنگنزنمکموالرمیلی25غلظتبرایمنگنزنانوذراتتولیدسلولیبرون

استفادهشاملسلولیبرونهایروشدر.ندادندنشانخودمحیطدررانانوذرهتولیدنشاندهندهرسوبیارنگتغییرهیچکدام

قهوهایرنگرسوبیک((13B13باکتریلیزروشفقطنیزباکتریلیزازحاصلعصارهوباکتریرسوبباکتری،سوپرناتانتاز

کشتاستریلشرایطدرساعت48مدتبههاباکتریابتداتولید،برای.میباشدمنگنزنانوذرهتولیدنشاندهندهکهشدمشاهده

مواجامعرضدرباکتریهاآنازپس.شداضافهاستریلمقطرآببهحاصلهرسوبوسانتریفیوژهاباکتریسپس.شدند

بااکتریببقایای.شوندلیزبهخوبیهاباکتریتاشدندنگهداریانکوباتورشیکردرساعت24بهمدتوگرفتهقراراولتراسونیک

100دمایباگرمکنرویدقیقه90بهمدتحاصلهمحلول.شداضافهنمکمحلولبهیکبهدونسبتباوشدهجداسانتریفیوژ

سیاهبهمتمایلایقهوهرسوبموردنظرمحلولازدرنهایتانکوباتور،درگیریقرارروز7ازپس.گرفتقرارسانتیگراددرجه

درجه80گرماییآوندروشدهدادهشستوشواتانولومقطرآببانانوذره.شداستخراجسانتریفیوژکمکبانانومنگنزنمک

تانگهداریساعت3مدتبهسانتیگراددرجه400کورهدرنانوذراتآنازپس.شوندخشکتاگرفتقرارشبیکمدتبه

.شوندخالصنانوذرات

روش هاومواد
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توسطMnO2نانوذراتوجود.شدانجاممامطالعهموردنانوذراتیابیمشخصهجهتFTIRوuv-visطیفسنجیهایآزمون

شدهتزسننانومنگنزبهمربوطنمودارپیکمطابقطیفایندرمشاهدهشدهپیک.شدتأییدوبررسیUVطیفسنجدستگاه

Ogunyemi)بودبابونهگلعصارهتوسط et al., 2019).

هایگروهحضورمورددراطالعاتآوردنبهدستبرایتحلیلیهایروشپرکاربردترینومهمترینازFTIRطیفسنجی

محدودهدرFTIRاسپکتروفتومتربردارتوسطMnO2نانوپودرعملکردیگروه.استشدهسنتزنانومواددرخاصعملکردی

cm-1400-4000طیفبرمنطبقتقریباًنیزطیفاینهایپیکونمودار..گرفتقرارتجزیهوتحلیلموردFTIRبهمربوط

Ogunyemi)بودبابونهگلعصارهتوسطشدهسنتزنانومنگنز et al., پیوند600وcm-1500محدودهدرهایپیک.(2019

Mn-Oدهندمینشانرا(Zhang, 2009).

بحثونتایج
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بحثونتایج

uv-visطیفسنجتوسطB13طیفجذبینانوذراتمنگنزسنتزشدهتوسطباکتری:1شکل
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بحثونتایج

B13منگنزسنتزشدهتوسطباکترینانوذرهFTIRطیف:2شکل
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رامنگنزنانوذراتسنتزتواناییزاگرسرشتهکوههایخاکازجداشده((13B13باکتریکهاستآنازحاکیپژوهشایننتایج

.شدیمنانوذراتاینسنتزبهموفقمنطقهاینخاکهایباکتریازباراولینبرایماودارد
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