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Optimization of Parameters of Sonochemical Synthesis of Silver
Nanoparticles Using Spectrophotometry
Alaa al-Zehouri

Hind El-Zein

Abstract
Background and aim of the study: Silver Nanoparticles AgNPs have unique physical, chemical,
and biological properties, as well as high antiviral and antibacterial activities which depend on
the size of these particles. AgNPs show a conspicuous absorbance peak in visible spectrum
between 390 – 450 nm due to its localized surface plasmon resonance LSPR. Spectrophotometry
is one of the simplest, easiest, fastest, and most economic methods for characterizing synthesized
AgNPs and optimizing synthesis parameters due to the correlation between LSPR wavelength
and the size of AgNPs. This research aims to optimize by spectrophotometry the pH and the
concentration of the type of starch used to reduce Ag+ ions and stabilize AgNPs synthesized by
Sonochemical method.
Materials and methods: AgNPs were synthesized from AgNO3 (0.5 mmol) using 1.0 % w/v of
soluble starch (dissolved in distilled water by heat) in different pH values ranging from 5.0 to
11.7. It has also used three concentrations (0.5%, 1.0%, and 1.5% w/v) of each of soluble starch
(dissolved either with heat or without heat) and ordinary corn starch. Each sample has been
sonicated for 30 minutes, then it has been scanned with spectrophotometer. The scans have been
repeated after one month to evaluate the stability.
Results: The UV-Vis spectrum of synthesized AgNPs in different pH values showed that the pH
value that gives the least LSPR wavelength, the highest corresponding intensity, and the highest
stability was pH= 11.0. It was also found that the least LSPR wavelength, the highest
corresponding intensity, and the highest stability was obtained when soluble starch (dissolved
with heat) was used, and the optimum concentration was 1.5% w/v.
Conclusions: spherical AgNPs were successfully synthesized using sonochemical method. The
results of this study revealed that the optimum pH value was 11.0, and the optimum type and
concentration of the starch used was soluble starch when dissolved with heat in concentration of
1.5% w/v. AgNPs synthesized using these parameters were sufficiently stable for one month.
Keywords: Silver Nanoparticles, Spectrophotometry, Sonochemical Synthesis.
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المقدمة:

الفضة َّ
سيمات
النانكيَّة في السنكات األخيرة اىتمامان
ٌ
نالت يج ى
كبي انر ،كأجريت عمييا العديد جدان مف الدراسات لما ليا مف
خكاص فيزيائية ككيميائية كحيكية فريدة ،كتطبيقات عديدة
في الكثير مف المجاالت ،أىميا التطبيقات الحيكية .تختمؼ

الفضة َّ
الن َّ
انكية اختالفان كبي انر عف خكاص
سيمات
ٌ
خك ٌ
اص يج ى
الفضة بحالتيا الكتمكية  ،bulkكيعكد ىذا االختالؼ بشكؿ
سيمات إلى
رئيس إلى الزيادة الكبيرة في نسبة سطح ي
الج ى
حجميا أك في مساحة السطح النكعي Specific Surface
عرؼ
سيمات نتيجة صغر أبعادىا ،حيث تي َّ
 Areaليذه ي
الج ى
الفضة َّ
َّ
َّ
الفضة تقع
سيمات مف
سيمات
النانكيَّة بأنيا يج ى
يج ى
أبعادىا ضمف المجاؿ  111-1نانكمتر ( Alahmad et al.,
;2013; Jalab et al., 2020; Mathur et al., 2018

.)Tashi et al., 2016

َّ
إف ظيكر سالالت جرثكمية متعددة المقاكمة لألدكية نتيجة

َّ
َّ
لممضادات الحيكيَّة يجعؿ كثي انر مف
المرشد
االستخداـ غير
ض َّ
الحيكيَّة المستعممة َّ
حاليان عديمةى الجدكل Franci
ادات ى
الم ى
ي
;et al., 2015; Ipe et al.,) 2020; Lara et al., 2011b

 ،)Shahverdi et al., 2007أضؼ إلى ذلؾ َّ
أف الفشؿ في
التخمٌص مف الجراثيـ في المرحمة البالنكتكنية planktonic

 phaseيسمح لمجراثيـ بتشكيؿ الفمـ الحيكم البكتيرم
مما يزيد مقاكمة الجراثيـ لكؿ مف
َّ ،bacterial biofilm

الح َّ
يكية (.)Ipe et al., 2020
ضٌ
ادات ى
مناعة المضيؼ كلم يم ى
النانكيَّة َّ
إف تطكر التقانات َّ
َّ
مكف مف تحضير معدف الفضَّة

َّ
المضادة لمجراثيـ كالمعركفة مف قركف بشكؿ
اص
ذم الخك ٌ
و
جسيم و
لطيؼ كاس وع مف
فعالية عالية مضادة
ات نانكية ذات
ٌ
ي ى

ض َّ
الحيكيَّة،
ادات ى
لمم ى
الجراثيـ بما فييا الجراثيـ المقاكمة ي
الفضة َّ
أضؼ إلى ذلؾ َّ
فعالية
النانكيَّة تبدم
سيمات
ٌ
ٌ
أف يج ى
مضادة لمجراثيـ أعمى مف الفضَّة األيكنية نظ انر لككنيا أق ٌؿ
ٌ

العالجية
أكثر مالءمةن لمتطبيقات
ٌ
ٌ
تفاعميةن  reactivityك ى
كالسريرٌية ( .)Lara et al., 2011aكما كجد الباحثكف أف
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سيمات الفضَّة َّ
تأثير
النانكيَّة تبدم
ان
يج ى
سيمات بحد ذاتيا كأليكنات
عائدان ي
لمج ى

فعالية
ىذا التأثير المرٌكب يكسبيا
ٌ

مضادان لمجراثيـ
مركبان
ٌ
ٌ
َّ
الفضة المتحررة منيا،
و
لطيؼ
مضادة
عالية
ٌ

كاس وع مف الجراثيـ ،إضافةن لذلؾ ،فإف مقاكمة الجراثيـ

تعد شديدة الندرة،
معدنية ٌ
 bacterial resistanceلمفضة ال ٌ
سيمات الفضَّة َّ
كىذا يؤ ٌكد َّ
النانكيَّة تؤثر في الجراثيـ
أف يج ى

متعددة تتآزر مع بعضيا (.)Franci et al., 2015
بآليات
ٌ
َّ
الفضة َّ
َّ
المضادة لمجراثيـ
النانكيَّة
سيمات
تتعمَّؽ
ٌ
فعالية يج ى

بشكميا كأبعادىا كتركيزىا ( Franci et al., 2015; Iki,

سيمات
 ،)2018كتزداد ىذه ال ٌ
فعالية مع نقصاف أبعاد ي
الج ى
سيمات كنسبة
نتيجة زيادة مساحة السطح النكعي ليذه ي
الج ى
الذرات السطحية Lal et al., 2021; ( surface atoms
َّ

 ،)Shahverdi et al., 2007كبالتالي زيادة مساحة سطح
سيمات
التفاعؿ مع الجراثيـ ،كىذا ما يجعؿ تكصيؼ أبعاد يج ى

الفضة َّ
النانكيَّة بعد تحضيرىا ،كانتقاء شركط التحضير التي
ٌ
تعطي أق ٌؿ أبعاد ممكنة أم انر ضركريان عند الرغبة في
َّ
الفضة َّ
المضادة
النانكيَّة لمتطبيقات
سيمات
ٌ
تحضير يج ى
لمجراثيـ (.)Ipe et al., 2020

َّ
إف الفيركسات أيضان كانت كال زالت أحد األسباب الرئيسة
لألمراض كالكفيات في جميع أنحاء العالـ ( Lal et al.,

 ،)2021كفي الكقت الحالي يعاني العالـ بشكؿ خطير
لمغاية مف جائحة فيركس ككفيد )COVID-19( 11-الذم

أصاب ما يزيد عف  131مميكف إنساف ،كأكدل بحياة ما
يزيد عف  5813مميكف إنساف حكؿ العالـ (حتى 35

حزيراف )3131بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية

سيمات الفضَّة
 .)WHO, 2021( WHOيدرست
ٌ
فعالية يج ى
َّ
النانكيَّة المضادة لفيركس  SARS-CoV-2أك فيركس

الفضة َّ
َّ
ككجد َّ
النانكيَّة ذات األبعاد
سيمات
أف يج ى
ككفيد ،11-ي
خمكية
القريبة مف  11نانكمتر أبدت
فعالية مثب ٌ
ٌ
طة خارج ٌ
لفيركس  SARS-CoV-2بتراكيز تتراكح بيف  11-1جزء
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الفضة َّ
النانكيَّة باستخداـ القياس الطيفي الضكئي.
سيمات
ٌ
أمثمة متثابتات التخميؽ الكيميائي الصكتي ي
لج ى

بالمميكف ( .)Jeremiah et al., 2020( )ppmكما طي ٌكرت

تمامان لممكجة الساقطة عمييا ،أم يصدر عنيا مكجة ضكئية

الفضة َّ
َّ
النانكيَّة مع مككنات
سيمات
طريقة جديدة الستخداـ يج ى
أخرل في تطيير الكمامات الطبية التي يستخدميا مقدمك

يفسر بريؽ
ليا نفس تكاتر المكجة الساقطة عمييا ،كىذا ٌ
َّ
الفضة كقدرتو عمى عكس الضكء ،إضافةن إلى ذلؾ
معدف

َّ
لمعضكيات الدقيقة كذلؾ بيدؼ إعادة
مضادة
اصان
ٌ
خك ٌ
ككجد َّ
أف ىذه الطريقة خفَّضت طيفان كاسعان مف
استعماليا ،ي
العضكيات الدقيقة بنسبة  %118111دكف أف تؤثر في

عميو ،كىذا ما يدعى بػالطنيف السطحي البالزمكني ( Dalal

بالفضة َّ
َّ
النانكيَّة إلكسابيا
الرعاية الصحية ،كفي تطعيميا

فعالية الترشيح ( .)Valdez-Salas et al., 2021أثبتت
ٌ
فعالية  AgNPsضد فيركس نقص المناعة
دراسات أخرل
ٌ

المسبب لمرض اإليدز ( Elechiguerra et
البشرم HIV-1
ٌ
فعالية  AgNPsفي تثبيط إنتاج الرنا
 ،)al., 2005ك ٌ

الفيركسي ك ً
الفيرييكنات خارج الخمكية لفيركس التياب الكبد
فيركس يج ىد ًرم
 ،)Lu et al., 2008( )HBV( Bكفي تثبيط
ي
( Lu et al.,

القيركد  monkeypox virusفي الزجاج
 ،)2008كالفيركس المخمكم التنفسي )Sun et al., ( (RSV

فإف المكجة الساقطة تنتقؿ عمى سطح المعدف الذم سقطت

سيمات
 .)et al., 2019كلكف عندما تككف الفضَّة بشكؿ يج ى

سيمات أق ٌؿ
نانكية (أق ٌؿ مف  111نانكمتر) ،تصبح أبعاد ي
الج ى
تيتز
مف طكؿ مكجة الضكء المرئي الساقط عمييا ،حينيا ٌ

سيمات مع بعضيا
الحَّرة عمى سطح ي
ىذه اإللكتركنات ي
الج ى
( )collectivelyكفؽ اتجاه المركب الكيربائي لممكجة
الضكئية الساقطة عمييا ،كتستقطب ىذه الجسيمات كفقان

التجاىو كما مكضح بالشكؿ( ،)1عندما يتساكل تكاتر
الضكء الساقط مع تكاتر اىتزاز الكتركنات عصابة النقؿ

عمى سطح الجسيمات يحدث طنيف  ،resonanceكيصبح

االمتصاص حينيا َّ
أشد ما يمكف ،تدعى ىذه الظاىرة الطنيف

 ،)2008كفيركس الحأل البسيط نمط  1-كنمطHSV ( 3-

البالزمكني السطحي المكضعي

Dhanasezhian et al., ( )type-1 & HSV type-2
2019; El-Sheekh et al., 2020; Orlowski et al.,

 ،Plasmon Resonance LSPRكيدعى طكؿ مكجة

 ،)2014كفيركس التياب الكبد Lal et al., ( )HCV( C

.)2021

الفضة َّ
َّ
بأف محاليميا الغركيدية تبدم
سيمات
ٌ
النانكيَّة ٌ
تتميز يج ى
ألكانان شديدةن حتى بالتمديدات العالية ،كذلؾ لككنيا تممؾ
طنيف سطحي بالزمكني Localized Surface Plasmon

و
عاؿ (،)Desai et al., 2012
Resonance LSPR
استخدمت كممة بالزمكني لككف سطكح المعادف بشكؿ عاـ

Localized Surface

االمتصاص األعظمي المكافؽ لتكاتر الطنيف طكؿ مكجة

الطنيف

البالزمكني

السطحي

المكضعي

LSPR

مما
 ،wavelengthكىك يقع عادةن ضمف المجاؿ المرئيَّ ،
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة ضمف محاليميا
سيمات
يفسر المكف الشديد ي
لج ى
( .)Dalal et al., 2019; Rycenga et al., 2011يظير
َّ
الفضة َّ
النانكيَّة عند
سيمات
ٌ
الشكؿ  1كيفية استقطاب يج ى
سقكط مكجة ضكئية عمييا.

بما فييا سطح معدف الفضَّة تشبو البالزما  ،Plasmaفيي

حرة
مؤلفة مف الكتركنات عصابة النقؿ ٌ conduction band
الحركة كنكل مكجبة الشحنة ( ،)Desai et al., 2012عندما
تمتص
تسقط مكجة ضكئية عمى سطح معدف الفضة َّ

كتيتز بشكؿ معاكس
اإللكتركنات عمى السطح ىذه الطاقة
ٌ

الفضة َّ
النانويَّة
سيمات
ّ
الشكل ( :)0صورة توضح كيفية استقطاب ُج َ
عند سقوط موجة ضوئية عميياRycenga et al., 2011.
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الفضة َّ
َّ
النانكيَّة
سيمات
يمكف دراسة طيؼ  LSPRي
لج ى
ياس الطَّ ٍي ً
باستخداـ ًق ً
الضكئًي ،Spectrophotometry
ؼ
ى
الحَّرة في الجسيـ،
كىذا الطيؼ يتأثَّر بكثافة اإللكتركنات ي
سيمات،
سيمات ،كحجميا ،كالتأثرات بيف ي
كبشكؿ ي
الج ى
الج ى
سيمات (.)Desai et al., 2012
كطبيعة الكسط المحيط ي
بالج ى

قمة  LSPRإلى طكؿ مكجة الضكء التي يحدث
تشير َّ
سيمات الفضَّة
عندىا طنيف لإللكتركنات ي
الحَّرة عمى سطح يج ى
َّ
النانكيَّة مع المكجة الضكئية الساقطة عمييا ،بمعنى آخر

ع .الزىكرم ،ق .الزيف

قمتيف بالزمكنيتيف
 ،quadrupoleلذلؾ يظير ليا ٌ
(.)Ashkarran & Bayat, 2013
ايستفيد مف العالقة المباشرة بيف طيؼ  LSPRمف جية
الفضة َّ
النانكيَّة مف جية ثانية
سيمات
ٌ
كبيف شكؿ كأبعاد يج ى

الفضة َّ
النانكيَّة ،كذلؾ عف
سيمات
ٌ
ألمثمة شركط تحضير يج ى
سيمات الفضَّة َّ
النانكيَّة
طريؽ دراسة طيؼ  LSPRي
لج ى
باستخداـ ًق ً َّ ً
تعد طريقة بسيطة
الضكئًي ،كالتي ٌ
ياس الط ٍيؼ ى
كسيمة كسريعة كقميمة التكمفة مقارنة بطرائؽ التكصيؼ

طكؿ المكجة الضكئية (الكيرطيسية) التي يتساكل تكاترىا

األخرل ،إضافة إلى سيكلة تجييز العينة قبؿ دراستيا

الحَّرة عمى سطح الجسيمات،
مع تكاتر حركة اإللكتركنات ي
فإذا زادت أبعاد ىذا الجسيـ زادت المسافة التي تقطعيا

(.)Ashkarran & Bayat, 2013

الحَّرة في أثناء طنينيا ،بالتالي سينخفض تكاتر
اإللكتركنات ي
حركة اإللكتركنات (أم عدد مرات االستقطاب في الثانية)،
لذلؾ سيحدث الطنيف عند المكجات الضكئية األق ٌؿ تكات انر أم
األطكؿ (سرعة الضكء ثابتة لذلؾ يتناسب طكؿ المكجة λ

سيمات
ييدؼ ىذا البحث إلى أمثمة شركط تحضير يج ى

الفضة َّ
النانكيَّة انطالقان مف نترات الفضَّة  AgNO3بكصفيا
ٌ
ً
َّ
الفضة ،كباالستعانة بالنشا بكصفو ىعام هؿ
مصد انر أليكنات
+
يم ٍختى ًزؿ  reducing agentالختزاؿ الفضَّة األيكنية  Agإلى

قمة  LSPRنحك
عكسان مع التكاتر) ،بمعنى آخر ستنزاح َّ

معدنية  ،Agكبكصفو عامؿ مثبت
فضة
ٌ
َّ
النانكيَّة
الفضة
سيمات
ٌ
 agentلتثبيت يج ى

الفضة َّ
َّ
النانكيَّة سيزيد تكاتر
سيمات
أيضان ،فنقصاف أبعاد يج ى
الحَّرة ،كبالتالي سيحدث الطنيف كتظير
حركة اإللكتركنات ي

قمة امتصاص  LSPRالناتجة
مف المعمكمات التي تقدميا َّ

األحمر (المكجات الضكئية األطكؿ) ،كالعكس صحيح

0

stabilizing

ال يمخمَّقة

حماـ األمكاج
( ،)Salaheldin, 2018أيجرم التحضير في ٌ
الصكتية ،كاختيرت شركط التحضير المثمى باالستفادة
فكؽ
ٌ

ق َّمة  LSPRعند طكؿ مكجة أق ٌؿ ،أم تنزاح نحك األزرؽ

َّ
تتضمف ىذه
المحضرة،
عف قياس الطيؼ الضكئي لمعينات
َّ

سيمات َّ
النانكيَّة الطرائؽ التي ستستقطب بيا ىذه
ي
الج ى
سيمات ،كبالتالي يحدد عدد القمـ البالزمكنية في طيؼ
ي
الج ى

األعظمي ،كعدد قمـ االمتصاص األعظمي ضمف مجاؿ

( .)Rycenga et al., 2011كما يحدد تناظر symmetry

ئي كفكؽ البنفسجي ،فعمى سبيؿ
االمتصاص
الضكئي المر ٌ
ٌ
الفضة َّ
َّ
قمة
سيمات
النانكيَّة الكركية َّ
المثاؿ يظير ل يج ى
بالزمكنية كحيدة ألنيا تبدم أقصى تناظر في الشكؿ،

أما
كبالتالي تستقطب بشكؿ ثنائي قطب  Dipoleفقطَّ ،

الفضة َّ
َّ
مكعبة ال ٌشكؿ يمكف ليا أف
النانكيَّة
سيمات
ٌ
يج ى
تيستقطب بشكؿ ثنائي قطب أك بشكؿ رباعي قطب

َّ
كشدة االمتصاص
المعمكمات طكؿ مكجة ،LSPR
 311 – 511نانكمتر.
تتضمف شركط التحضير المستيدفة بعممية األمثمة درجة
ٌ
حمكضة  pHكسط التحضير ،كنكع النشا المستخدـ كطريقة
حمو كتركيزه.
كما جرل في ىذا البحث مراقبة ثبات الجسيمات النانكية
َّ
المحضرة بعد شير مف التحضير.
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الفضة َّ
النانكيَّة باستخداـ القياس الطيفي الضكئي.
سيمات
ٌ
أمثمة متثابتات التخميؽ الكيميائي الصكتي ي
لج ى

مواد وطرائق البحث:
أمثمة درجة الحموضة :pH

َّ
يح َّ
الفضة بتركيز 2 mmol
ضر  111مؿ مف محمكؿ نترات

َّ
الفضة ( ،AgNO3النقاكة
بإذابة  50مغ مف نترات

 )Avonchem,UK ،%1183في  111مؿ مف الماء

ضر  111غ مف محمكؿ َّ
كح َّ
النشا المنح ٌؿ أك
المقطٌر .ي
المعدؿ ( )Tekkem, Turkey ،Soluble Starchبتركيز
ٌ

محمكؿ َّ
ثـ أيضيؼ  3مؿ مف محمكؿ نترات
النشا المنح ٌؿ َّ ،
كمية كافية مف
الفضَّة َّ ،2.0 mmol
ثـ أضيؼ ٌ
لكؿ بيكر ٌ

محمكؿ ىيدرككسيد الصكديكـ ( ،NaOHالنقاكة ،%1181
محضر حديثان تركيزه  183مكؿ/لتر
)Tekkem, Turkey
ٌ
لضبط قيمة  pHعمى القيمة المطمكبة المكضحة في
ثـ أعيد ضبط
ثـ أيكمؿ الحجـ إلى  31مؿَّ ،
الجدكؿ َّ ،1

قيمة  pHعند المزكـ باستخداـ محمكؿ ىيدرككسيد الصكديكـ
حماـ أمكاج فكؽ صكتية
السابؽَّ ،
ثـ يكضعت العينات في ٌ
َّ
لمدة  51دقيقة ،درجة ح اررة الماء فيو حكالي  53درجة

 %3كزف/كزف بإذابة  3غ مف َّ
كمية كافية
النشا المنح ٌؿ في ٌ
الكمية إلى  111غ بالماء
مف الماء المقطٌر كاكماؿ
ٌ
المقطٌر ،كجرل تسريع ذكباف َّ
النشا باالستعانة بمحرؾ

الصكتنة
مئكية .أيجرم مسح طيفي لمعينات بعد
ٌ

ثـ تيرؾ المحمكؿ حتى يبرد إلى درجة ح اررة الغرفة
مئكيةَّ ،
مع استمرار التحريؾ بمحرؾ مغناطيسي .يح َّ
ضرت  3عينات

المقطر قبؿ إجراء المسح ،كاستيخدـ الماء المقطر شاىدان..

مغناطيسي كبالتسخيف عمى صفيحة ساخنة حتى  11درجة

ثـ أيجرم
 sonicationباستخداـ مقياس الطيؼ الضكئي َّ
مسح آخر بعد شير ،حيث يم َّ
ددت ك ٌؿ عينة  3مرات بالماء

كؿ بيكر سعة  31مؿ  11مؿ مف
كما يمي :يكضع في ٌ

الجدول ( :)0عينات جسيمات الفضة النانوية ألمثمة درجة .pH
رمز

محمكؿ َّ
النشا

محمكؿ
NaOH
)(0.2 M

الحجـ

النيائي

في المحمكؿ النيائي

حجـ و
كاؼ

 31مؿ

0.5 mMol

1% w/w

 31مؿ

0.5 mMol

1% w/w

0.5 mMol

1% w/w
1% w/w

تركيز نترات الفضَّة

تركيز َّ
النشا المنح ٌؿ في
المحمكؿ النيائي

العينة

قيمة pH
±0.05

AgNO3
)(2mMol

S5

5.0

5.0مؿ

 11غ

S7

7.0

5.0مؿ

 11غ

حجـ و
كاؼ

S9

9.0

5.0مؿ

 11غ

حجـ و
كاؼ

 31مؿ

S10

10.0

5.0مؿ

 11غ

حجـ و
كاؼ

 31مؿ

0.5 mMol

S10.5

10.5

5.0مؿ

 11غ

حجـ و
كاؼ

 31مؿ

0.5 mMol

1% w/w

S11

11.0

5.0مؿ

 11غ

حجـ و
كاؼ

 31مؿ

0.5 mMol

1% w/w

S11.7

11.7

5.0مؿ

 11غ

حجـ و
كاؼ

 31مؿ

0.5 mMol

1% w/w

المنح ٌؿ %3

01

مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ الطبية – المجمد الثامف كالثالثكف  -العدد الثاني  -عاـ 2022

أمثمة نوع النشا المستخدم وطريقة حمو وتركيزه المستخدم:

يح َّ
ضرت  0محاليؿ إلجراء ىذه التجربة:
َّ
 -1يح َّ
الفضة بتركيز 3
ضر  111مؿ مف محمكؿ نترات

َّ
الفضة في  111مؿ مف
مممي مكؿ بإذابة  50مغ مف نترات
الماء المقطٌر.

ضر  111غ مف محمكؿ َّ
 -3يح َّ
النشا المنح ٌؿ عمى الساخف
بتركيز  % 0كزف/كزف بإذابة  0غ مف َّ
النشا المنح ٌؿ في
 13غ مف الماء المقطٌر باالستعانة بمحرؾ مغناطيسي
ثـ
كبالتسخيف عمى صفيحة ساخنة حتى  11درجة مئكيةَّ ،

ع .الزىكرم ،ق .الزيف

المحمكؿ حتى يبرد إلى درجة ح اررة الغرفة مع استمرار
التحريؾ بمحرؾ مغناطيسي .يرمز ىذا المحمكؿ بالرمز
.OH

يح َّ
ت فييا تركيز نترات الفضَّة
ضرت  1عينات لمدراسة ،ثيب ى
عمى  183مممي مكؿ كقيمة  pHعمى 11.0 ±0.05باستخداـ
محمكؿ ىيدرككسيد الصكديكـ  183مكؿ ،استخدمت األنكاع
الثالثة لمنشا بثالثة تراكيز كما ىك مبيف في الجدكؿ  3كفؽ

الترتيب التالي :يجيزت  1بياشر سعة ك ٌؿ منيا  31مؿ،
المحددة مف محمكؿ َّ
ثـ
الكمية
يكضع في ك ٌؿ منيا
النشاَّ ،
ٌ
ٌ

تيرؾ المحمكؿ حتى يبرد إلى درجة ح اررة الغرفة مع استمرار
التحريؾ بمحرؾ مغناطيسي .يرمز ىذا المحمكؿ بالرمز .SH

َّ
ثـ
أضيؼ لك ٌؿ منيا  3مؿ مف محمكؿ نترات
الفضةَّ ،
ضبطت قيمة  pHعمى
أضيؼ  3مؿ مف الماء المقطٌرَّ ،
ثـ ي

 13غ مف الماء المقطٌر باالستعانة بمحرؾ مغناطيسي

ثـ أيكم ىؿ الحجـ إلى  31مؿ باستخداـ الماء المقطٌر
مكؿَّ .
ثـ
كأيعيد ضبط قيمة  pHعمى  11.0 ±0.05عند المزكـَّ ،

ضر  111غ مف محمكؿ َّ
 -5يح َّ
النشا المنح ٌؿ عمى البارد
بتركيز  % 0كزف/كزف بإذابة  0غ مف َّ
النشا المنح ٌؿ في
كدكف تسخيف .يرمز ىذا المحمكؿ بالرمز .SC
 -0يح َّ
ضر  111غ مف محمكؿ نشا ال ٌذرة العادم بتركيز 0
 %كزف /كزف بإذابة  0غ مف نشا ال ٌذرة العادم في  13غ

مف الماء المقطٌر باالستعانة بمحرؾ مغناطيسي كبالتسخيف

ثـ تيرؾ
عمى صفيحة ساخنة حتى  11درجة مئكيةَّ ،

 11.0 ±0.05باستخداـ محمكؿ ىيدرككسيد الصكديكـ 183

يعرضَّت العينات التسعة لمصكتنة َّ
م
لمدة  51دقيقة .أيجر ى
الصكتنة باستخداـ مقياس الطيؼ
مسح طيفي لمعينات بعد ٌ
ثـ أيجرم مسح آخر بعد شير ،حيث يم َّ
كؿ
الضكئي َّ
ددت ٌ
عينة  3مرات بالماء المقطر قبؿ إجراء المسح ،كاستيخدـ
الماء

شاىدان.

المقطر

الجدول ( :)2عينات جسيمات الفضة النانوية ألمثمة نوع النشا وطريقة حمو وتركيزه.
رمز العينة
OH 0.5%
OH 1.0%
OH 1.5%
SH 0.5%
SH 1.0%
SH 1.5%
SC 0.5%
SC 1.0%
SC 1.5%

نوع َّ
النشا المستخدم
نشا عادي
OH
نشا منحل عمى
الساخن SH

نشا منحل عمى البارد
SC

كمية محمول َّ
النشا
ّ

التركيز النيائي لمنشاء في

حجم محمول

المحمول وزن/حجم

الفضة
نترات
َّ

pH

الحجم النيائي

2.5 g
5g

0.5 %
1.0 %

5 ml
5 ml

11.0 ±0.05
11.0 ±0.05

20 ml
20 ml

7.5 g

1.5 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml

2.5 g

0.5 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml

5g

1.0 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml

7.5 g

1.5 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml

2.5 g

0.5 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml

5g

1.0 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml

7.5 g

1.5 %

5 ml

11.0 ±0.05

20 ml
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الفضة َّ
النانكيَّة باستخداـ القياس الطيفي الضكئي.
سيمات
ٌ
أمثمة متثابتات التخميؽ الكيميائي الصكتي ي
لج ى

قمة
قمة االمتصاص األعظمي (أك َّ
 -1عدـ تش ٌكؿ َّ
المكضعي  )LSPRالمميزة
طحي
طنيف
ال ٌ
البالزمكني ٌ
ٌ
الس ٌ
ٌ

النتائج والمناقشة:
 -1أمثمة درجة الحمكضة :pH
أكالن :دراسة أطياؼ االمتصاص بعد التحضير مباشرةن:

سيمات الفضَّة َّ
النانكيَّة في المجاؿ  031-511نانكمتر
ي
لج ى
في عينات  pH = 3ك  ،pH = 3كىذا يدؿ عمى عدـ

الفضة َّ
َّ
النانكيَّة ،كىذا يتكافؽ مع الغياب
سيمات
تش ٌكؿ يج ى
المالحظ لمكف األصفر لياتيف العينتيف ،تتكافؽ ىذه النتيجة
مع نتيجة .)Salaheldin, 2018( Salaheldin
 -3نالحظ عند زيادة قمكية الكسط كرفع قيمة  pHإلى
قمة  LSPRمنخفضة الشدة عند  011نانكمتر،
 181ظيكر َّ

ككمما ارتفعت قيمة  pHأصبحت َّ
قمة  LSPRأكثر كضكحان

الشكل  :2الطيف الضوئي المرئي وفوق البنفسجي لعينات أمثمة درجة
الحموضة  pHبعد التحضير مباشرةً.

تمديد  3مرات
يظير الشكؿ ( )3أطياؼ االمتصاص بعد ال َّ

عدديان.
طر .كيبيف الجدكؿ  5ىذه النتائج
بالماء المق ٌ
ٌ

يظير الجدكؿ ( )5كالشكؿ  3السابقيف النتائج اآلتية:
الجدول ( :)0النتائج العددية لقياس الطيف الضوئي وفوق البنفسجي
لعينات أمثمة  pHبعد التحضير مباشرةً.

تركيز نترات الفضَّة في المحمكؿ
النيائي
المنحؿ في المحمكؿ
تركيز النَّشا
ٌ
النيائي

 183مممي مكؿ
 % 181كزف/حجـ

َّ
مدة الصكتنة

 51دقيقة

التمديد
نسبة َّ

1:3
maxλ

pH = 5.0
pH = 7.0
pH = 9.0
pH = 10.0
pH = 10.5
pH = 11.0
pH =11.7

شدة االمتصاص
قمة
ال يكجد َّ

قمة
ال يكجد َّ
0.261
408
1.240
401
1.591
399
1.800
398
1.568
400

كانزاحت نحك األزرؽ لتصبح طكؿ مكجة االمتصاص

األعظمي  511نانكمتر عند  .pH =11تعزل ىذه القمة

سيمات المعدنية َّ
النانكيَّة.
إلى ظاىرة  LSPRالمميزة ي
لمج ى
المالحظ لمعينات قبؿ
تتكافؽ ىذه القمة مع المكف البني ي

تمديد .كما
تمديد بالماء المقطر كالمكف األصفر ليا بعد ال َّ
ال َّ

أف رفع قيمة  pHيزيد أيضان مف شدة االمتصاص ،أم يزيد
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة لتبمغ شدة االمتصاص
سيمات
مف تركيز يج ى

أعمى قيمة ليا ( )Abs=18111عند  .pH = 1181تتكافؽ

ىذه النتائج مع نتائج )Hebeish et al., 2016( Hebeish
كنتائج  ،)Salaheldin, 2018( Salaheldeinيمكف أف

يعزل ذلؾ إلى َّ
أف الكسط القمكم يزيد القدرة اإلرجاعية
لمنشاء ،كالتي تعكد إلى الكظيفة

الييدرككسيمية عمى

كيعزز تأثير
الكربكف رقـ ،)Hebeish et al., 2016( 3
ٌ
لجسي ىمات الفضَّة َّ
النانكيَّة ( Salaheldin,
النشا
ٌ
المثبت ي

.)2018

َّ -5
إف االستمرار في زيادة قمكية كسط التحضير كرفع
قيمة  pHإلى ٌ 1183أدل إلى انخفاض في شدة
االمتصاص (أصبحت  )18331كانزياح بسيط لقمة
االمتصاص لألحمر بمقدار  3نانكمتر (011 = λmax

النانكيَّة َّ
الفضة َّ
الناتجة
سيمات
ٌ
نانكمتر) ٌ
أم ازدياد أبعاد يج ى
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( ،)Rycenga et al., 2011يمكف أف نستنتج أف قيمة

يظير الجدكؿ  0كالشكؿ  5السابقيف النتائج اآلتية:

سيمات
الباىاء المثمى لمحصكؿ عمى تركيز كأق ٌؿ أبعاد ي
لج ى
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة ىي .11 = pH

 -1لـ تظير قمـ امتصاص عند قيمة  pH=381كقيمة

َّ -0
قمة  LSPRكحيدة لعينة  11 = pHيشير
إف ظيكر َّ
إلى َّ
أف الجسيمات الناتجة ذات شكؿ كركم ( Darroudi et

 ،)al., 2012كيشير ضيؽ القمة الى تجانس أبعاد ىذه
الجسيمات (.)Hakimi et al., 2012

ثانيان :دراسة أطياؼ االمتصاص بعد تخزيف العينات في
درجة ح اررة الغرفة لمدة شير:

تمديد  3مرات
يظير الشكؿ  5أطياؼ االمتصاص بعد ال َّ
عدديان.
بالماء المقطٌر .كيبيف الجدكؿ  0ىذه النتائج
ٌ

سيمات الفضَّة
 pH=7.0كىذا يشير إلى عدـ تشكؿ يج ى
َّ
النانكيَّة بعد شير مف التحضير .نستنتج أف النشا ال يؤدم

دكره اإلرجاعي في محاليؿ ذات قيـ  pHحمضية أك
معتدلة.
-3

زيادة

شدة

امتصاص

قمة
َّ

عينة

pH=181

( )Abs=0.604كانزياحيا نحك األحمر )(λmax=419 nm

الفضة َّ
َّ
النانكيَّة في
سيمات
كىذا يشير إلى ازدياد تركيز يج ى
المحمكؿ كازدياد أبعادىا بعد شير مف التحضير.

 -5انزياح قمـ االمتصاص لعينات  1181ك 1183ك1181

ك 1183نحك األحمر بشكؿ بسيط لتصبح عند طكؿ المكجة
سيمات
 011نانكمتر ،كىذا قد يشير ازدياد متكسط أبعاد يج ى
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة بشكؿ بسيط بعد شير مف التحضير ،كىذا

مؤشر لثبات الجسيمات المحضرة لمدة شير بعد التحضير.
 -0كانت أعمى شدة امتصاص في عينة  pH=1181كىذا

الشكل ( :)0الطيف الضوئي المرئي وفوق البنفسجي لعينات أمثمة

سيمات في  pH=1181يعطي
يشير إلى أف تحضير ي
الج ى
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة بعد التحضير
سيمات
أعمى تركيز مف يج ى

الجدول ( :)0النتائج العددية لقياس الطيف الضوئي وفوق البنفسجي

تغير كبير في طكؿ مكجة  LSPRكشدة
 -3إف عدـ كجكد ٌ

درجة الحموضة  pHبعد شير من التحضير.
لعينات أمثمة  pHبعد شير من التحضير.

االمتصاص األعظمي المكافقة بعد شير مف التخميؽ،

تركيز نترات الفضَّة في المحمكؿ النيائي

 183مممي مكؿ

تركيز َّ
النشا المنح ٌؿ في المحمكؿ النيائي
َّ
مدة الصكتنة

 % 181كزف/حجـ
 51دقيقة

نسبة التمَّديد

1:3
maxλ

مباشرةن كبعد شير مف التحضير.

كالثبات النسبي ليذه القيـ في عينة  1181=pHيشير إلى

الفضة َّ
النانكيَّة.
سيمات
ٌ
ثبات يج ى

الشدة

pH = 5.0

ال يكجد قمَّة

pH = 7.0
pH = 9.0
pH = 10.0

ال يكجد قمَّة
0.604
419
1.299
401

pH = 10.5

401

1.538

pH = 11.0

401

1.751

pH =11.7

401

1.366

05

الفضة َّ
النانكيَّة باستخداـ القياس الطيفي الضكئي.
سيمات
ٌ
أمثمة متثابتات التخميؽ الكيميائي الصكتي ي
لج ى

 -2أمثمة نوع النشا المستخدم وطريقة حمو وتركيزه
المستخدم:

أكالن :دراسة أطياؼ االمتصاص بعد التحضير مباشرةن:
سيمات
تظير األشكاؿ  0ك 3ك 3أطياؼ امتصاص يج ى
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة المحضرة باستخداـ ثالثة تراكيز مف ك ٌؿ مف
النشا المنح ٌؿ باالستعانة بالح اررة كالنشا المنح ٌؿ دكف
االستعانة بالح اررة كنشا ال ٌذرة العادم عمى التكالي بعد

طر،
ال َّ
طر كالشاىد ىك الماء المق ٌ
تمديد  3مرات بالماء المق ٌ

عدديان.
كيظير الجدكؿ  3ىذه النتائج
ٌ

الشكل ( :)6طيف القياس الضوئي لعينات نشا الذّرة العادي بعد التحضير
مباشرةً.

الجدول ( :)5نتائج قياس الطيف الضوئي لعينات أمثمة النشا بعد
التحضير مباشرةً.

تركيز نترات
الفضَّة في

 183مممي مكؿ

المحمكؿ
النيائي

َّ
مدة الصكتنة

 51دقيقة

نسبة التمَّديد

1:3

نكع َّ
النشا

المنحل مع حرارة بعد
الشكل ( :)0طيف القياس الضوئي لعينات النشا
ّ

المستخدـ
التركيز

التحضير مباشرةً.

نشاء منحؿ مع

نشاء منحؿ دكف

ح اررة

ح اررة

نشاء عادم

maxλ

الشدة

maxλ

الشدة

maxλ

الشدة

0.5 %

401

1.306

401

1.032

414

0.751

1.0 %

401

1.377

401

1.095

416

0.841

1.5 %

401

1.434

401

1.022

413

0.880

كزف/كزف

يظير الجدكؿ ( )3األشكاؿ ( 0ك 3ك )3النتائج اآلتية:

المنحل دون حرارة
الشكل ( :)5طيف القياس الضوئي لعينات النشا
ّ
بعد التحضير مباشرةً.

الفضة َّ
َّ
النانكيَّة في
سيمات
 -1ظيكر القمة المميزة ي
لج ى
العينات التسعة عند طكؿ مكجة  011نانكمتر في عينات
النشا المنح ٌؿ كحكالي  013نانكمتر في عينات نشا ال ٌذرة
الفضة َّ
النانكيَّة في
سيمات
ٌ
العادم .ىذا يشير لتشكؿ يج ى
العينات التسعة.

 -3انزياح طكؿ مكجة االمتصاص األعظمي نحك األحمر
في عينات نشا ال ٌذرة العادم ،كىذا يشير إلى أف الجسيمات
الناتجة ذات أبعاد أكبر.

00
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َّ -5
قمة كاحدة متناظرة في أطياؼ العينات
إف ظيكر َّ
الفضة َّ
التسعة يمكف أف يشير إلى َّ
النانكيَّة
سيمات
ٌ
أف يج ى
ال يمخمَّقة باستخداـ النشا المنح ٌؿ كنشا ال ٌذرة العادم ليا شكؿ

كركم.

 -0عند المقارنة بيف العينات التسعة نجد أف استخداـ النشا

ثانيان :دراسة أطياؼ االمتصاص بعد تخزيف العينات في
درجة ح اررة الغرفة لمدة شير:

الجدول ( :)6نتائج قياس الطيف الضوئي لعينات أمثمة النشا بعد
شير من التحضير.
تركيز نترات
الفضَّة في

المعدؿ بعد حمو باالستعانة بالح اررة أبدل أق ٌؿ طكؿ مكجة

امتصاص أعظمي ،كأعمى شدات امتصاص مقارنة بعينات

ع .الزىكرم ،ق .الزيف
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المحمكؿ
النيائي

النشا المعدؿ بعد حمو دكف ح اررة كنشا ال ٌذرة العادم بعد حمو

َّ
مدة الصكتنة

 51دقيقة

نسبة التمَّديد

1:3

اإلرجاعية كقدرة التثبيت األعمى ،يمكف أف يعزل ذلؾ إلى

باالستعانة بالح اررة .كىذا يشير إلى أنو يممؾ القدرة

عميو عند حمٌو زاد مف إماىة سالسؿ األميمكز كاألميمكبكتيف
مما زاد قدرتيا عمى اإلرجاع بسبب زيادة المجمكعات
فيوَّ ،
الييدرككسيمية عمى الكربكف رقـ  3في كحدات الغمكككز

النشا المعدؿ المنح ٌؿ باالستعانة بالح اررة عند استخدامو
بتركيز .%183

maxλ

الشدة

maxλ

الشدة

maxλ

الشدة

0.5 %

402

1.452

401

1.058

406

0.914

1.0 %

401

1.540

401

1.245

410

0.817

1.5 %

401

1.602

405

1.020

412

0.755

كزف/كزف

 )gelatinizationعند تحضيره صناعيان كالح اررة المطبقة

 -3إف أعمى شدة امتصاص أعظمي كانت عند استخداـ

المستخدـ

ح اررة

ح اررة

التركيز

أف التعديؿ الذم أيجرم عميو (التيمـ المسبؽ pre-

سيمات
المتاحة لمتفاعؿ ،كزاد قدرتيا أيضان عمى تثبيت يج ى
الفضة َّ
َّ
المحضرة بسبب زيادة المجمكعات
النانكيَّة
ٌ
الييدرككسيمية األخرل المتاحة لمتثبيت.

نكع َّ
النشا

نشاء منحؿ مع

نشاء منحؿ دكف

نشاء عادم

سيمات
تظير األشكاؿ ( 3ك 1ك )1أطياؼ امتصاص يج ى
الفضة َّ
َّ
النانكيَّة المحضرة باستخداـ ثالثة تراكيز مف كؿ مف

المنحؿ دكف
النشا المنح ٌؿ باالستعانة بالح اررة كالنشا
ٌ
االستعانة بالح اررة كنشا ال ٌذرة العادم عمى التكالي بعد

التمديد  3مرات بالماء المقطٌر كالشاىد ىك الماء المقطٌر،
َّ

عدديان.
كيظير الجدكؿ  3ىذه النتائج
ٌ

المنحل دون حرارة
الشكل ( :)7طيف القياس الضوئي لعينات النشا
ّ
بعد شير من التحضير.

03

الفضة َّ
النانكيَّة باستخداـ القياس الطيفي الضكئي.
سيمات
ٌ
أمثمة متثابتات التخميؽ الكيميائي الصكتي ي
لج ى

الفضة َّ
النانكيَّة كنقصاف في متكسط
سيمات
ٌ
لزيادة تركيز يج ى
أبعادىا.
قمة  LSPRكحيدة كىذا يشير
 -5تظير العينات التسعة َّ
إلى أف جميع العينات حافظت عمى َّ
الشكؿ الكركم
لمجسيمات الناتجة بعد مركر شير مف التحضير.

الشكل ( :)8طيف القياس الضوئي لعينات نشا الذّرة العادي بعد شير
من التحضير.

المنحؿ باالستعانة
 -0قمـ  LSPRلعينات النشا المعدؿ
ٌ
بالح اررة حافظت عمى َّ
الشكؿ الحاد كىذا يشير إلى أف

الفضة َّ
النانكيَّة في ىذه العينات حافظت عمى
سيمات
ٌ
يج ى
تكزع متجانس لألبعاد بعد مركر شير مف التحضير.
َّ -3
إف استخداـ النشا المعدؿ المنح ٌؿ باالستعانة بالح اررة
الفضة َّ
النانكيَّة
سيمات
ٌ
بتركيز  %183حافظ عمى يج ى
العينات.
ببقي ًة ٌ
بأق ٌؿ أبعاد كأعمى تركيز عند المقارنة ٌ

المنحل مع حرارة
الشكل ( :)9طيف القياس الضوئي لعينات النشا
ّ
بعد شير من التحضير.

نالحظ مف الجدكؿ  3كاألشكاؿ  3ك 1ك 1ما يمي:
-1

بقاء القمة المميزة لمعظـ عينات َّ
النشا المعدؿ

االستنتاجات:

الفضة َّ
يح َّ
النانكيَّة بطريقة التخميؽ الصكتي
سيمات
ٌ
ضرت يج ى
الكيميائي بنجاح انطالقان مف نترات الفضَّة كباستخداـ النشا
المعدؿ كنشا الذرة العادم ،لما يؤديو النشا مف دكر مزدكج

المنحؿ باالستعانة بالح اررة كالمنح ٌؿ دكف االستعانة بالح اررة
ٌ
عند طكؿ مكجة حكالي  011نانكمتر مع زيادة بسيطة

معدنية ،كفي تثبيت
في إرجاع الفضَّة األيكنية إلى فضة
ٌ
الفضة َّ
النانكيَّة الناتجة .يحتاج النشا ليؤدم ىذا
سيمات
ٌ
يج ى

الفضة َّ
َّ
النانكيَّة بعد
سيمات
مف ذلؾ عمى ثبات جيد ألبعاد يج ى
شير مف التحضير ،كعمى استمرار تفاعؿ اإلرجاع الذم زاد

المنح ٌؿ باالستعانة بالح اررة أبعادان أق ٌؿ كثبات أعمى في قيمة
الفضة َّ
النانكيَّة الناتجة كركية
سيمات
ٌ
 ،pH=11.0ككانت يج ى

مترافقة في شدات االمتصاص األعظمي .يمكف االستدالؿ

الفضة َّ
النانكيَّة.
سيمات
ٌ
تركيز يج ى
قمة االمتصاص األعظمي لعينات نشا ال ٌذرة
 -3انزياح َّ

العادم نحك األزرؽ بعد مركر شير مف التحضير مع زيادة
بسيطة مترافقة في شدة االمتصاص األعظمي ،كىذا مؤشر

الدكر المزدكج إلى كسط قمكم ،حيث أعطى النشا المعدؿ

َّ
الشكؿ كذات تكزع أبعاد متجانس كثابتة لمدة شير .كما

أبدل النشا المعدؿ المنح ٌؿ باالستعانة بالح اررة قدرة أعمى
الفضة َّ
النانكيَّة عند المقارنة
سيمات
ٌ
عمى تخميؽ كتثبيت يج ى

المنحؿ دكف االستعانة بالح اررة كنشا الذرة
بالنشا المعدؿ
ٌ
العادم ،ككاف التركيز األمثؿ  %183ك/ك.
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