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 القضبان النانوية للذهب / بحث                           
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 Gold nanorod للذهب النانوية القضبان

 والقضبان والمكعبي الكروي مثل اشكال بعدة النانوي الذهب تصنيع يمكن
 المراد والتطبيق للتصنيع خاصة طريقة على يعتمد نوع وكل والنجمي

 الهدف النسيج الى اليصالها باالدوية تحميلها يمكن االنواع جميع. منه
 وخصوصا. المريضة الخاليا عن الكشف عملية في تستعمل ان ويمكن
 ان ويمكن. والكشف العالج في تستعمل ان يمكن للذهب النانوية العصا
 :االتي بالشكل تصنع

 

 The seed-mediated growth method النمو طريقة

 األكثر الطريقة وهي الذهب من اولية بذور فيها تتوسط طريقة وهي
 يتضمن. الجودة عالي الذهب نانورود لتخليق نجاحا واألكثر شيوًعا

 المغطاة الذهب من نانوية جسيمات إضافة النموذجي النمو بروتوكول
 ملح يحوي نمو محلول إلى ، كبذور استخدامها يتم والتي ، بالسترات

 طريق عن النمو محلول على الحصول يتم. HAuCl4 الحامضي الذهب

 إيثيل سيتيل بروميد وجود في األسكوربيك حمض مع HAuCl4 اختزال

 nanorods على الحصول يمكن. الفضة وأيونات( CTAB) األمونيوم

 وجود عدم حالة في( 25 االرتفاع إلى العرض نسبة إلى تصل) أطول

 تضاف حيث خطوات ثالث من إضافة إجراء باستخدام الفضة نترات
 غير الترسب معدل في التحكم أجل من النمو محلول إلى بالتتابع البذور

 .البلورة نمو معدل وبالتالي المتجانس
 

 يتطلب الذي األمر ، الكروي النانوي الذهب تشكيل هو الطريقة هذه عيب
 استبدال يتم ، الطريقة هذه على التعديالت أحد في. وغسلها عزلها صعوبة

. والنمو البذور تكوين عملية في أقوى CTAB بمثبت الصوديوم سترات

 مما ، النمو محلول في الفضة أيونات إدخال في يتمثل آخر تحسن هناك
 في خمسة عن تزيد بنسبة الجانب أبعاد في النانو نسب انخفاض إلى يؤدي

 اقل اختزالها جهد التي ، الفضة اختزال يمكن. الناتج من٪  90 من أكثر

 خالل من أحادية طبقة لتشكيل النانوية القضبان سطح على ، الذهب عن
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 وبالتالي ، الذهب مع الفضة ترسب يتنافس ، هنا. رقيقة طبقة ترسب
 أحادي بنمو يسمح مما ، المعينة البلورة جوانب نمو معدل على يحافظ
 من عالية سمية هو الطريقة هذه من آخر عيب. القضيب وتشكيل االتجاه

CTAB .مثل ، بالبوليمرات استبداله ويمكن Polyethylene glycol 
(PEG) أو Polyallylamine hydrochloride (PAH) ، األلياف أو 

 .االستقرار على التأثير دون CTAB محل لتحل ، الشيتوزان مثل ، الغذائية
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