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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.
Key words: silver nanoparticles, absorbance, pulsed laser, transmittance.
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الخالصة

تم في البحث الحالي تحض ييجس ما ييلفاة النض يية الساسملة باا ييتالفائ اس بة ايا ييتنب ييائ بالوجئس السبض ييي في الاي يمان مذلك باا ييتم ام

 إنّ فن أملى الالالفاة الفؤشي يسل وى استا أم تملج ما ييلفاة ساسملة باا ييتم ام الوجئس السبض ييي وم تلجس لمن الفحومئ.فال ن النض يية
(300,  لتحضي ي ي ييجس الالجساة بااقة5mL فاء فباس فسئمع ايجمساة بحمم

الذي لال فؤشي ي ي ي اس امللا لذلك مفي اساي ي ي ييتسا وذ استتتم

( وى التمالي اذ يحظسيا التلجس في لمن الفياء الفباس فسئمع ايجمسياة50, 100, 150, 200) pulse سبضي ي ي ي ي ي يياة

 مبالي500)mJ

 كذلك.السبضيياة فن األبيينس الى األبيينس ال ا ن موذا لال مؤشتااّيد اّ وى استا ماييلفاة النضيية الساسملة فن الفال ن

بئ ا ل

 متبجن ان قفم الفسحسلاة تبع سU-Visible تم اساي ي يية افتبي ي ييابي ي ييلة مسناذلة الفحالج الفحض ي ي يسل مذلك فن مالئ قلااي ي يياة م ائ
وى اسه تم الحبي ي ي ييمئ وى ماي ي ي ييلفاة النضي ي ي يية الساسملة فن فال ن النضي ي ي يية الساسمي قج

 موذا لج ثان جؤك400nm الامئ الفممي

.2.94 eV  كماّم ّاحمساب فال ئ فممل الااقة لالستبائ الفباشس الفافمح لمفلع الالجساة الفحضسل مكاسة بح م.ال سااة
. مالفاة النضة الساسملة ايفتبابلة الوجئس السبضي السناذلة:ال وفاة الفنتاحلة
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المقدمة

الفما الساسملة وي فب ي ي ي يياوم ماا ي ي ي ييع تش ي ي ي ييف فما ذاة احمام بب س الحبجباة النس لة أم الما ي ي ي ييلفاة التي تتسامح في ساا

فن ) )100-1ساسمفتس وى ايق مفي بال ماح  .الساسمفتس الماح لا ييامي تبس باو امئ  10ذساة وج سممجن ام  5فن ذساة الا ييولكمن
فب ييانة في ما ماح مالفا ل الساسملة غالباو فا ت من ببال ماح فستبا بتسظلف ا أم بأبالا الا ييفاة الساسملة الباسئل مالتي تش ييك الفا ل
].[1-2

الفا ل افا فسظفة أم فستبة مج او أم شيمانلة مق ت من وذ الفما ذاة بسلة ساسملة] .[3وساك اس

تظ س بالض مبيان

ج ل إلستا الماي ي ييلفاة الساسملة فس ا اس بة فن ا وى إلى ااي ي يين  :وذ الاس بة تب أ بحمم فحاي ي ييمل فن الفا ل فتبي ي ييلس الى أمئاء

اب ييلس فأب ييلس فن أم المب ييمئ الى حمم الساسمفتس أي الى فا ييتم ,(100) nmكفا أن استا الما ييلفاة الساسملة فن اي وى الى
ايايين كان جوالد م اوس حجملاو في استا الت اس جد الساسملة ي أن له الال ج فن البجم التي تشييف الت ونة الالاللة ملحتا الى مقة اامئ
في السبش مفا الى ذلك .مفن بجن التبسلاة الفاي ييتالفوة في ذلك الحنس وي تبسلة اياي ييتنبي ييائ الوجئس ] .[4-6افا الاس بة الثاسلة ف ي

اس بة فن ااي ي ي ي يين إلى ا وى متفتائ وذ الاس بة بتسظلم الذاتي لذساة أم المئ ناة فسنس ل  .أي تبمم بتستجد سنا ي ي ي ي ي ا في بسجت ا ستجمة
مبي ييانب ي ي ا الابلاللة ,متتفجئ وذ ببي ييلس حمم الفا ل الساتمة باإلضي ييافة الى ذلك قوة ال س لوفا ل ايبي ييولة متحبجق قمل تسابا بجن

المالفاة الساسملة الساتمة مغالبا فا تاتالف الاس ال لفلانلة إلنماج وذا السمع فن المالفاة].[7-8
في اساييتسا الحاللة تم اي تفا

وى اس بة اياييتنبييائ الوجئسي في الا يمان (فن األ وى الى ايايين ) التي اييستاس الج ا بالتنبييج

في الماسد الالفوي  .الشك ) (1جمضم اس إستا الفما الساسملة

الشكل ( :)1طرق إنتاج المواد النانوية ][9

مببيمسل افة جتم تبيسج

الف

الفما الساسملة بشيك ااياايي ا تفا ا وى ابالا وا ,مت م س ا مشيكو ا ,متمحج وا التي تبع ضيفن

الساسمي متشي ييف وذ ايبالا فما ساسملة ذاة بال بي يينسي :0Dملفتائ وذا السمع بافتال ه مفلع ايبالا ضي ييفن الف

1-( nm

 )50افا فن ساحلة فاي ي ييتملاة الااقة فت من فسنبي ي ييوة لذلك ااوق وج ا بالذساة ايب ي ي ياسا لة فث ماي ي ييلفاة النضي ي يية مالذود .افا
البس

الثاسي ف م فما ساسملة احا لة ايبالا  :1Dمت من وذ الفما ببال جن ضفن الف

كبجس ماس
الساسمي افا البال ايمس فلكمن او

الفبلال الساسمي فباسسة بالبال جن ايمس ن لكمن امئ ايبالا ابيلس فن ) )100 nmمتشيف وذ الننة فث ايللاف الساسملة ماألايالك
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السياسملية .افيا فما سياسملية ثسيانلية ايباليا  :2Dلي ج يا حمم ماحي ضي ي ي ي ي ي ييفن ايباليا السياسملية مايباليا ايمس كبجسل فبياسسية فع البالي ايمئ
متش ي ييف وذ الننة مسقة المسافجن الساسملة مايغش ي ييلة السقلبة موسالك فما ساسملة ثالثلة ايبالا  :3Dتفتوك مفلع ايبالا التي تبع ماس
الف

الساسمي بفالسى ابالا وا ا بس فن  (100) nmفث الت اس جد البومس ة التي تحتمي وى حبجباة] .[7,10-12كفا وم فمضييم في

الشك ).(2

الشكل ) : (2تصنيف المواد النانوية ] 0D (a) [13الكرات النانوية 1D (b) ،االسالك والقضبان وااللياف النانوية2D (c) ،
أفالم والواح وشبكات نانوية 3D (d) ،اجسام نانوية ثالثية االبعاد

الجانب العملي

جبجن وذ الماسد كلنلة الحب ييمئ وى ما ييلفاة النض يية الساسملة باا ييتم ام تبسلة ايا ييتنب ييائ بالوجئس السبض ييي في الاي يمان

ممب ي

الالف التمس بي لوفحالج اللسملة الفال سلة لوالسابييس السبجوة فس ا النضيية ( )Agمايم ئل الفاييتم فة ل اسايية الماييلفاة التي

حضسة بماااة سبضاة اياتنبائ بالوجئس ).(Q-Switched Nd: YAG laser

جمض ييم الش ييك ) (3ب ييمسل فمتمغسافلة لفسظمفة ايا ييتنب ييائ بالوجئس السبض ييي لو ف الفال سي (فض يية) ذاة لاس )(1000

الفلفمسل في الفي يياء فباس (  )Distilled Waterمي ييالي فن ايجمسي يياة تتي ييأل
) )Nd:YAGذي فسشيأ بيجسي م مضيم الم مئ ) (1مبيان

الفسظمفي يية فن فبي ي ي ي ي ي ي ي ي س لجئس Q-Switched

الم ائ الفايتم م .متفة فولة ايايتنبيائ لدو اف الفال سلة في

مافالة الفمب كولة التسبلة لوالومم البسفة قام النجئ اء في فمتبس البحمث (.)1
الجدول ) :(1خصائص الليزر النبضي المستخدم
القيمة
10 ns

الخاصية
ف ل السبضة
فال ئ الت ساس

1-10 Hz

ااقة الوجئس

2000 mj

المضع الالسضي

TEM00

سمع الوجئس

Q-switched Nd:YAG

الامئ الفممي

532 nm,1064 nm, 1320 nm

في اساي ييتسا الحاللة استتملم و ف فال سي فن النضي يية مام ذاة لاس ( )1000مقب الب ء بالفولة اياي ييتنبي ييائ سبمم بالفولة
ب ييب ا ييام فا ل ال ف الفال سي بمس الا ييسنسل لوتمو

فن الش يماند مبال ذلك جتم مغست بفا ل اإلجثاسمئ الي السبامل مفن ثم بفاء

فباس ( )Distilled Waterمالي فن ايجمساة ثم جمضييع ال ف في اايين أساء ئمامي مللفس بالفاء الفباس المالي فن ايجمساة
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مكان حمم الفاء الفا ييتالف في ك

فولة اا ييتنب ييائ وم ) (5 mLماثساء فولة ايا ييتنب ييائ دحاك ايساء الئمامي مفي اموه فا ل

ال ف الفلفمسل في الفاء الفباس المالي فن ايجمساة بماااة م ائ ماس لالف
حضتتا

الالجساة ببب ي ي

وى الااقة الضمنلة.

فا ل ال ف بمااي يياة الوجئس س ااقاة فمتونة وي ) (300 mJ, 500 mJذاة امئ فممي (1064

)nmمبال فن السبضي ي يياة ) (50,100,150,200سبضي ي يية بااي ي ييتم ام الوجئس السبضي ي ييي مالشي ي ييك ) (4جمضي ي ييم و ف النضي ي يية قب مبال
اياتنبائ.

الشكل ) :(3صورة فوتوغرافية للمنظومة المستخدمة لالستئصال.

)(b

مبالساي ييبة لومبي ييان

)(a
الشكل ) :(4هدف من الفضة قبل االستئصال بعد االستئصال
( )aقبل االستئصال و ) (bبعد االستئصال

التشي ييكجولة مالببي ييس ة جتم اساي ييت ا فن مالئ امساء بالض البلااي يياة بااي ييتالفائ فالاف ايشي ييالة فم

البسناي ييملة مايشي ييالة الفسنلة ل اساي يية مبي ييان

الببي ييس ة لوماي ييلفاة الساسملة الفحضي يسل مذلك لوبلام ب ذا النح

4
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الالني لالفتبيا

مالسناذ في الفسابة الالنلة لدشيالة الفسنلة مفم البسنايملة ) (UV-Visإذ تتأثس تأثج اوس كبج اوس بايفتبيا

في الساا الفسني وى الومن لوفا ل ال لفلانلة الفالسلة لونح

مالسناذ

.

متم مض ييع الفحالج الفحضي يسل بظسمف قلاا ييلة في مولة فن ال ماستئ ذاة ا ييفك ) )1 cmمكفا لش ييجس تلجس المن الفحومئ

اللسمي لوفما الفايتالفوة ن تملج مايلفاة ساسملة .وقدست

االاف ايفتبيا

الفئ م لدش ي ي ي ي ي ييالة فم البسنا ي ي ي ي ي ييملة –الفسنلة ( )UV-Visض ي ي ي ي ي ييفن ف

لفحالج المايلفاة بمااياة فبلال الاج

الضيمني

ايامائ  ) 190-1100( nmمذلك باا ي ي ي ي ي ييتالفائ م ائ

( )UV-Visible 1800 double beam Spectrophotometerالفب ييسع فن قب الش ييسكة ( )Shimadzuالفممم في مافالة
الفمب -كولة التسبلة قام النجئ اء.
النتائج والمناقشة:

في اسا ي ييتسا الحاللة تم تحض ي ييجس الفحالج اللسملة لونض ي يية م اسا ي يية ستانج التأثجساة لبالض فالافالة الوجئس فث ااقة الوجئس

م

سبضيياة الوجئس وى مما

الماييلفاة الساسملة الفحض يسل مفح

اج

ايفتبييا

الببييسي بماييااة (  )UV-Visلفحالج

النضيية الساسملة .فن بجن الفؤش يساة ايمللة لوحبييمئ وى ماييلفاة ساسملة وم تلجس لمن الفحومئ ام الفاء الفباس مالشييك ) (5جبجن

ت س لمن الفحومئ لماييلفاة النضيية لوااقة  500 mJملال سبضيياة فمتونة مسالحظ فن الشييك ان لمن الفحومئ لبييبم ا ساو شييجناو
فشجناو سحم الومن ايبنس.
200
Pulse

100
Pulse

150
Pulse

50
Pulse

الشكل ) :(5تدرج لون محلول الفضة.

بئ ا ل

ُ ِساي يية افتبي ييابي ييلة الفحالج الفحضي يسل س

سبضي يياة  (50, 100, 150, 200) pulseمسالحظ فن الشي ييك ) (6اسه

سبض يياة الوجئس تئ ا ايفتب يياب ييلة موذا فسابي فالس ئ ا ل

السبض يياة تئ ا

الما ييلفاة الساسملة الفا ييتأب ييوة فن

فيا ل ال ي ف لسنل الحمم فن الفحومئ] . [10افيا فن سياحلية استنياع البفية فلكمن سي الامئ الفممي بحي م  (401±4) nmلواياقية

 300 mJمت من البفم لوسبضاة الفاتم فة س الامئ الفممي  (401±1)nmلوااقة .500 mJ
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)(b

)(a
الشكل ) :(6يمثل امتصاصية المحلول الفضة دالة الطول الموجي
( )aللطاقة 300 mJو ) (bللطاقة 500 mJ

افا الشي ييك ) (7ف لفث سناذلة الفحومئ لماي ييلفاة النضي يية الساسملة الفحض ي يسل مسالحظ فن الشي ييك ان السناذلة تب بئ ا ل
سبضاة الوجئس لسنل حمم الفحومئ م سمع ذلك الى سنل الابد موم ئ ا ل المالفاة بئ ا ل

)(b

السبضاة.

)(a
الشكل ) :(7يمثل نفاذية المحلول الفضة دالة الطول الموجي .
( )aللطاقة 300 mJو ) (bللطاقة 500 mJ

تتأثس فممل الااقة ذاة ايستبائ الفباشييس بش ي ل باألمابييس ال لفلانلة لوالسابييس الفكمسة لبسجت ا مكذلك بحمم الحبجباة مبشييك
ام تتلجس فممل الااقة فع التلججس في حمم الماي ييلفاة مل اساي يية فممل الااقة ُسِا ي يفة الالالقة بجن  (𝛼ℎ𝑣)2مااقة النمتمن كفا في
الشي ي ي ييك ) (8لوااقة  300mJمالشي ي ي ييك ) (9لوااقة  500mJسالحظ فن الشي ي ي ييكوجن ببي ي ي ييمسل افة ان قلفة فممل الااقة فتباسبة تبس با

مبفال ئ  (2.94±0.03) eVلالجساة الااقة  300mjم ) (2.85±0.07لالجساة الااقة  500mjموذا فسابي كمن المالفاة الساسملة

وي ماي ييلفاة فضي يية لمفلع الالجساة .سالحظ فن بي ييمس الفم س ايل تسمسي السافذ ان وسالك ماي ييلفاة ساسملة لفحومئ النضي يية كفا في

الشك ). (10

6

Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 02, 2022 (01-09)

(a)

(b)

(c)

(d)

300mj  العالقة بين معامل االمتصاص وطاقة الفوتون لجسيمات الفضة للطاقة:(8) الشكل
pulse= 200:)d( , pulse= 150: )c(, pulse= 100: (b) , pulse=50:(a)
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)(a

)(b

)(c

)(d

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

)(a

)(b

الشكل ) :(10صور المجهر االلكتروني النافذ  TEMلمحلول الفضة النانوي ) (aطاقة  (b) ، 300mJطاقة
500mJ
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االستنتاجات

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

ن امئ الفة لفكن ان لات ئ فس ا وى ت م ن مالفاة ساسملة وم تلجس لمن الفحومئ الف اس تحضجس الالجساة به موذا
ّ بشك مج اذ إ
سبضاة اياتنبائ ائ

( سالحظ ت س لمن الفحومئ سحم الومن ال ا ن مساتستج اسه كوفا ائ8) فا تم فالحظته منّحدث الشك

ايشالة فم البسناملة سالحظ ان الامئ الفممي
الامئ الفممي

 فن قلاااة اج.ت س الومن بفالسى ان المالفاة الساسملة أببحة ا ثس كثافة

 موذا اات يئ امس وى اسه تم الحبمئ وى مالفاة النضة الساسملة إذ ان ف400nm ألقبى قفة دكون بح م

. ملمفلع الالجساة الفحضسل تبس با2.94 eV فممل الااقة تبجن اس ا بح م

 افا فلفا جم.(395-405)nm ل ا لبع بجن
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