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Abstract 

In this paper, the pulsed ablation laser method (APL) was used to obtain silver nanoparticles from 

material silver, and one of the first signs indicating the production or generation of nanoparticles using 

the pulsed laser is the change in the color of the solution for the sample because of concentration of 

nanoparticles increasing. In our study, deionized distilled water with a volume of 5 mL was used to 

prepare the samples with energy (300, 500)mj. With number of pulsed (50, 100, 150, 200) pulse 

respectively. We observed change in color of solution to a dark yellowish color that means obtained 

silver nanoparticles. In another side study the obsorbancy and transmission by using U-Visible 

spectroscopy, the peaks of all samples were at wave length at 400 nm this confirms that nanoparticles 

have been obtained from silver material. The mean energy gab calculated for direct transition allowed 

of the samples are 2.94 eV. 
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 الخالصة
مذلك باايييتم ام  تم في البحث الحالي تحضيييجس مايييلفاة النضييية الساسملة باايييتالفائ اس بة ايايييتنبيييائ بالوجئس السبضيييي في الايييمان 

م تملج  مايييلفاة ساسملة باايييتم ام الوجئس السبضيييي وم تلجس لمن الفحومئ  أفن أملى الالالفاة الفؤشيييسل  وى استا     إنّ   .فال ن النضييية
 ,300)بااقة  لتحضييييييييجس الالجساة    5mLفاء فباس فسئمع ايجمساة بحمم  استتتم   مفي  سااييييييييتسا وذ  الذي لال  فؤشييييييييسا امللا لذلك   

500)mJ  (200 ,150 ,100 ,50)بالي   سبضيييييييييييييياة  م pulse   اذ يحظسيا التلجس في لمن الفياء الفباس فسئمع ايجمسياة  وى التمالي
يد ا ّموذا لال  فن األبيينس الى األبيينس ال ا ن  بئ ا ل     السبضيياة  كذلك   .فن الفال ن   وى استا  ماييلفاة النضيية الساسملة  مؤشتااّ 

متبجن ان قفم الفسحسلاة تبع  س    U-Visibleالفحضييييييسل مذلك فن مالئ قلاايييييياة م ائ   الفحالج افتبييييييابييييييلة مسناذلة   تم  ساايييييية
فن فال ن النضيييييييية الساسمي قج    وى اسه تم الحبييييييييمئ  وى ماييييييييلفاة النضيييييييية الساسملة جؤك  موذا  لج  ثان   400nmالامئ الفممي  

 .eV 2.94بح م   مكاسةلمفلع الالجساة الفحضسل لالستبائ الفباشس الفافمح   فال ئ فممل الااقة بااحمسكماّم ّ. ال سااة
 السناذلة. ال وفاة الفنتاحلة: مالفاة النضة الساسملة  ايفتبابلة  الوجئس السبضي 

mailto:nooratallahaljubbori@gmail.com
mailto:mushtaq_phy8@yahoo.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


)90-01( 2, 20202, No: 31125X), Vol: -Journal of Education and Science (ISSN 1812 

2 

 
 المقدمة

الحبجباة النس لة أم المايييييييييلفاة التي تتسامح في ساا  بب س فما  ذاة احمام   الساسملة وي فبييييييييياوم ماايييييييييع تشيييييييييف فما   ال
 الايييولكمن ذساة فن   5ام   وج سممجن ذساة 10الماح  لايييامي تبس باو امئ ساسمفتس  ال  .في بال  ماح م ( ساسمفتس  وى ايق    (1-100فن

  تشيييك  الفا ل  التيم بالا  الايييفاة الساسملة الباسئل بتسظلف ا أم بأفستبا  ماح  ببال  غالباو فا ت من الفا ل الساسملة م   فبيييانة في ما ماح 
[1-2].   

وساك اس   [3].لةبسلة ساسم ذاة   شيمانلة مق  ت من وذ  الفما   فسظفة أم فستبة مج او أم افالفا ل  امبيان  تظ س بالض 
أمئاء   الى فتبييييييلس  وذ  الاس بة تب أ بحمم فحاييييييمل فن الفا ل  :فن ا وى إلى اايييييين اس بة فس ا   إلستا  الماييييييلفاة الساسملة  ج ل  

كفا أن استا  المايييلفاة الساسملة فن اي وى الى  ,nm  (100)مم الساسمفتس أي الى فايييتم  حفن أم  المبيييمئ الى  ابيييلس فأبيييلس  
الساسملة ي أن له الال ج  فن البجم  التي تشييف  الت ونة الالاللة ملحتا  الى مقة اامئ    لتسا جدايايين  كان جوالد  مساو حجملاو في استا  ا

الاس بة الثاسلة ف ي  افا .[6-4]  الوجئسياييييتنبييييائ  ا الحنس وي تبسلة في ذلك    مفن بجن التبسلاة الفاييييتالفوة  في السبش مفا الى ذلك.
. أي تبمم بتستجد سنايييييييييي ا في بسجت ا ستجمة الذاتي لذساة أم المئ ناة فسنس ل    تسظلموذ  الاس بة ب  متفتائ  اايييييييييين  إلى ا وىاس بة فن 

قمل تسابا بجن تحبجق قوة ال  س لوفا ل ايبييييولة م  ذلك    باإلضييييافة الى الفا ل الساتمة مممتتفجئ وذ  ببييييلس حمبييييانبيييي ا الابلاللة, 
 .[8-7]وذا السمع فن المالفاة  إلنماج اتالف  الاس  ال لفلانلةمغالبا فا ت ة الساسملة الساتمةالمالفا

التي اييستاس  الج ا بالتنبييج   (فن األ وى الى ايايين )  في الاييمان   وى اس بة اياييتنبييائ الوجئسي في  سااييتسا الحاللة تم اي تفا  
 جمضم اس  إستا  الفما  الساسملة   (1) الشك  في الماسد الالفوي .

 
 [9]المواد النانوية إنتاج (: طرق 1شكل )ال

  
 

ضيفن  التي تبع مشيكو ا, متمحج وا   بالا وا ,مت م س ااسملة بشيك  ااياايي ا تفا ا  وى اجتم تبيسج  الفما  الس  مببيمسل  افة
-nm  (1ضييييفن الف    ال ه مفلع ايبالا  ملفتائ وذا السمع بافت 0D:فما  ساسملة ذاة بال  بيييينسي   تشييييف  وذ  ايبالا الف   الساسمي م 

افا   .اسا لة فث  ماييييييلفاة النضيييييية مالذودلذلك ااوق  وج ا بالذساة ايبيييييي  ت من فسنبييييييوةففن ساحلة فاييييييتملاة الااقة    افا  (50
ماس  او لكمن كبجس فبال جن ضفن الف   الساسمي افا البال  ايمس ب  وذ  الفما  مت من  :1Dفما  ساسملة احا لة ايبالا  البس  الثاسي ف م 
ايالك فث  ايللاف الساسملة ماأل  متشيف  وذ  الننة  ((nm 100فباسسة بالبال جن ايمس ن لكمن امئ ايبالا  ابيلس فن  الفبلال الساسمي 
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 بياسسية فع البالي  ايمئف  مايباليا  ايمس  كبجسل  السياسملية    حمم ماحي  ضييييييييييييييفن ايباليا    يالي ج  :2Dفما  سياسملية ثسيانلية ايباليا   افيا    .السياسملية
: تفتوك مفلع ايبالا  التي تبع ماس  3Dفما  ساسملة ثالثلة ايبالا  موسالك الساسملة مايغشيييييلة السقلبة المسافجن    مسقة  متشيييييف  وذ  الننة

. كفا وم فمضييم في  [12-7,10]فث  التسا جد البومس ة التي تحتمي  وى حبجباة nm (100)الف   الساسمي بفالسى ابالا وا ا بس فن 
 .(2)الشك 

                 
 

 
  2D (c)االسالك والقضبان وااللياف النانوية،  1D (b)الكرات النانوية،  0D (a) [13]تصنيف المواد النانوية :  (2)شكل ال

 اجسام نانوية ثالثية االبعاد  3D (d)أفالم والواح وشبكات نانوية، 
 

  الجانب العملي
جبجن وذ  الماسد كلنلة الحبيييمئ  وى مايييلفاة النضييية الساسملة باايييتم ام تبسلة ايايييتنبيييائ بالوجئس السبضيييي في الايييمان   

لماييلفاة التي  ا( مايم ئل الفاييتم فة ل ساايية  Agالسبجوة فس ا النضيية )  السابييساللسملة الفال سلة لووفحالج  لمبيي  الالف  التمس بي م 
   (Q-Switched Nd: YAG laser).حضسة بماااة سبضاة اياتنبائ بالوجئس 

 (1000)ذاة  لاس بيييمسل فمتمغسافلة لفسظمفة ايايييتنبيييائ بالوجئس السبضيييي لو  ف الفال سي )فضييية(   (3)جمضيييم الشيييك  
الفيييياء فباس )   الفسظمفيييية  ( مييييالي فن ايجمسيييياةDistilled Waterالفلفمسل في   Q-Switchedفن فبييييييييييييييييي س لجئس    تتييييأل   

Nd:YAG))  متفة  فولة ايايتنبيائ لدو اف الفال سلة في   مبيان  الم ائ الفايتم م. (1)م مضيم الم مئ      يبيجسفسشيأ  ذي
  .(1مافالة الفمب  كولة التسبلة لوالومم البسفة قام النجئ اء في فمتبس البحمث )

 : خصائص الليزر النبضي المستخدم (1)الجدول 
 القيمة الخاصية 
 ns 10 ف ل السبضة 

 Hz 10-1 فال ئ الت ساس

 mj 2000 ااقة الوجئس 

 00TEM المضع الالسضي  

 Q-switched Nd:YAG سمع الوجئس 

 nm,1064 nm, 1320 nm 532 الامئ الفممي

 
مقب  الب ء بالفولة اياييييتنبييييائ سبمم بالفولة  (1000)  لاس  و ف فال سي فن النضيييية مام ذاة استتملم في  سااييييتسا الحاللة  

بفا ل اإلجثاسمئ  الي السبامل مفن ثم بفاء  مغست بيييب  ايييام فا ل ال  ف الفال سي بمس  الايييسنسل لوتمو  فن الشيييماند مبال  ذلك جتم 
ي فن ايجمساة  م جمضييع ال  ف في اايين  أساء ئمامي مللفس بالفاء الفباس المالمالي فن ايجمساة ث (  Distilled Waterفباس )
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ايساء الئمامي مفي  اموه فا ل  دحاكاثساء  فولة ايايييتنبيييائ  م  (mL 5)وم ايييتنبيييائ  ولة امكان حمم الفاء الفايييتالف  في ك   ف
 .بماااة م ائ  ماس لالف   وى الااقة الضمنلة ال  ف الفلفمسل في الفاء الفباس المالي فن ايجمساة

 1064) ذاة امئ فممي   (mJ, 500 mJ 300)ااقاة فمتونة وي الوجئس  س   ال  ف بماايييياة  بببيييي  فا ل  الالجساة  حضتتا 

nm)جمضييييييم و ف النضيييييية قب  مبال   (4)الشييييييك   م ضييييييي ببااييييييتم ام الوجئس الس سبضيييييية (50,100,150,200)ال   فن السبضيييييياة مب
 اياتنبائ.

  
 .صورة فوتوغرافية للمنظومة المستخدمة لالستئصال :(3)الشكل 

 

    
                       (b)                                                    (a)   

 ل بعد االستئصال االستئصا ضة قبل: هدف من الف(4) الشكل
(a)  قبل االستئصال و(b)   بعد االستئصال 

ااييييتالفائ فالاف ايشييييالة فم  ببالض البلاايييياة   اييييبة لومبييييان  التشييييكجولة مالببييييس ة جتم  سااييييت ا فن مالئ امساءمبالس
إلى التحوج   وبلام ب ذا النح  لإلشيييياسل لالبسناييييملة مايشييييالة الفسنلة ل ساايييية مبييييان  الببييييس ة لوماييييلفاة الساسملة الفحضييييسل مذلك  
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مالسناذ     إذ تتأثس تأثجساو كبجساو بايفتبيا  (UV-Vis)الالني لالفتبيا  مالسناذ في الفسابة الالنلة لدشيالة الفسنلة مفم  البسنايملة  
 ساا  الفسني  وى الومن لوفا ل ال لفلانلة الفالسلة لونح  .الفي 

مكفا لشيييجس تلجس المن الفحومئ    ((cm 1ال ماستئ ذاة ايييفك  فن  في مولة  ظسمف قلاايييلةضيييع الفحالج  الفحضيييسل بمتم م 
االاف ايفتبيا  لفحالج  المايلفاة بمااياة فبلال الاج  الضيمني   وقدست  اللسمي لوفما  الفايتالفوة  ن تملج  مايلفاة ساسملة.

فائ م ائ (  مذلك باايييييييييييييتال 190-1100)nm ف   ايامائ   ضيييييييييييييفن (UV-Visالفسنلة )–الفئ م  لدشيييييييييييييالة فم  البسنايييييييييييييملة 
(Spectrophotometer  UV-Visible 1800 double beam)   ( الفبيييسع فن قب  الشيييسكةShimadzu )   الفممم  في مافالة

 .كولة التسبلة قام النجئ اء-الفمب  
 

 :النتائج والمناقشة 
الوجئس    فالافالة الوجئس فث  ااقةستانج التأثجساة لبالض  سااييييية  فحالج  اللسملة لونضييييية م في  ساايييييتسا الحاللة تم تحضيييييجس ال

( لفحالج   UV-Visمما  الماييلفاة الساسملة الفحضييسل مفح  اج  ايفتبييا  الببييسي بماييااة )  م    سبضيياة الوجئس  وى  
ن ججب (5)فن بجن الفؤشييساة ايمللة لوحبييمئ  وى ماييلفاة ساسملة وم تلجس لمن الفحومئ ام الفاء الفباس مالشييك   .النضيية الساسملة

ان لمن الفحومئ لبييبم  ا ساو شييجناو مسالحظ فن الشييك   ملال   سبضيياة فمتونة  mJ 500من الفحومئ لماييلفاة النضيية لوااقة  ت س  ل
 فشجناو سحم الومن ايبنس.

 

                

 
 .: تدرج لون محلول الفضة(5)لشكل ا

 
اسه    (6)مسالحظ فن الشييييك    pulse (200 ,150 ,100 ,50)ُ ِسايييية افتبييييابييييلة الفحالج  الفحضييييسل  س      سبضيييياة 

الفايييتأبيييوة فن  بئ ا ل     سبضييياة الوجئس تئ ا  ايفتبيييابيييلة موذا فسابي فالس  ئ ا ل     السبضييياة تئ ا      المايييلفاة الساسملة
لواياقية    nm (4±401)لكمن  سي  الامئ الفممي بحي م   فالبفية    افيا فن سياحلية استنياع  .[10] حمم فن الفحومئفيا ل ال ي ف لسنل ال

300 mJ  (1±401)مت من البفم لوسبضاة الفاتم فة  س  الامئ الفمميnm  500لوااقة mJ. 

50 

Pulse 

100 

Pulse 
150 

Pulse 

200 

Pulse 
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                      (b)                                               (a)  

 امتصاصية المحلول الفضة دالة الطول الموجييمثل  :(6) الشكل
(a) 300للطاقة mJ  و(b)  500للطاقة mJ 

لفث  سناذلة الفحومئ لماييييلفاة النضيييية الساسملة الفحضييييسل مسالحظ فن الشييييك  ان السناذلة تب  بئ ا ل      ف  (7)افا الشييييك   
 المالفاة بئ ا ل     السبضاة.سبضاة الوجئس لسنل حمم الفحومئ م سمع ذلك الى سنل الابد موم ئ ا ل 

 
                     (b)                                                 (a)  

 المحلول الفضة دالة الطول الموجي . يمثل نفاذية :(7) الشكل
(a) 300للطاقة mJ  و(b)  500للطاقة mJ 

مكذلك بحمم الحبجباة مبشييك     ال لفلانلة لوالسابييس الفكمسة لبسجت ا باألمابييسبشيي ل ذاة ايستبائ الفباشييس  تتأثس فممل الااقة
فة الالالقة بجن سُ   ممل الااقةف  مل ساايييية   ام تتلجس فممل الااقة فع التلججس في حمم الماييييلفاة ااقة النمتمن كفا في  م   2(𝛼ℎ𝑣)اييييِ

تبس با قلفة فممل الااقة فتباسبة ان  سالحظ فن الشييييييييكوجن ببييييييييمسل  افة   500mJلوااقة   (9)مالشييييييييك    300mJلوااقة   (8) الشييييييييك 
موذا فسابي كمن المالفاة الساسملة   500mjلالجساة الااقة   (0.07±2.85)م    300mjلالجساة الااقة   eV (0.03±2.94) مبفال ئ

سالحظ فن بييييمس الفم س ايل تسمسي السافذ ان وسالك ماييييلفاة ساسملة لفحومئ النضيييية كفا في   .وي ماييييلفاة فضيييية لمفلع الالجساة
 . (10)الشك  
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 300mj: العالقة بين معامل االمتصاص وطاقة الفوتون لجسيمات الفضة للطاقة (8)الشكل 

pulse=50:(a) , (b) pulse= 100: ,(c: )pulse= 150 , (d:)pulse= 200 
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500mj (a):pulse=50 , (b) pulse= 100: ,(c )للطاقة فجوة الطاقة لالنتقال المباشر المسموح لجسيمات : (9)الشكل 
:pulse= 150 ,  (d:)pulse= 200 

(a)                                                               (b) 

 

طاقة  300mJ  ،(b)طاقة  (a)لمحلول الفضة النانوي  TEM: صور المجهر االلكتروني النافذ (10)الشكل 
500mJ 

(a) (b) 

(c) (d) 
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 االستنتاجات  
ألمئ فسل في مافالة الفمب  متبجن فن مالئ الستانج سماح وذ  الاس بة   في الامان   ااتم فة تبسلة اياتنبائ بالوجئس السبضي

امئ  الفة لفكن ان لات ئ فس ا  وى ت م ن مالفاة ساسملة وم تلجس لمن الفحومئ الفسا  تحضجس الالجساة به موذا   إّنبشك  مج  اذ 
تستج اسه كوفا ئا      سبضاة اياتنبائ ئا   سالحظ ت س  لمن الفحومئ سحم الومن ال ا ن مسا  (8)الشك     منّحدثفا تم فالحظته  

سالحظ ان الامئ الفممي    ت س  الومن بفالسى ان المالفاة الساسملة أببحة ا ثس كثافة. فن قلاااة اج  ايشالة فم  البسناملة
امئ الفممي ان ف   ال  إذموذا اات يئ امس  وى اسه تم الحبمئ  وى مالفاة النضة الساسملة    400nmبح م     دكونألقبى قفة  
 . ملمفلع الالجساة الفحضسل تبس با eV 2.94. افا فلفا جم  فممل الااقة تبجن اس ا بح م  nm(405-395)ل ا لبع بجن 
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