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 الخالصة

من السلسلة   (ZnO , CuO, NiO, Co3O4)فلزية نانوية متسلسلة  أكاسيدربع أتحضير تم في هذه الدراسة 

𝐶𝑜27للعناصر  (3dاالنتقالية االولى )
58.9،𝑁𝑖28

58.7    ،𝐶𝑢29
63.5  ، 𝑍𝑛30

 طريقة الترسيب المشترك بواسطة  65.4

  Staphylococcus البكتيريا من نوعين علىالنانوية المحضرة  كاسيدلأل بايولوجيةال الفعالية دراسة تمتو

aureus (G+)،)-(GolicEscherichia   مستشفى الكندي التعليمي مختبرات وتشخيصها في التي تم عزلها

 النانوية كاسيداألشخصت . VITEK® 2جهاز باستخدام تأكيد تشخيصها  تمفي محافظة بغداد الرصافة 

 تحت لألشعة الطيفي التحليل ، XRD السينية األشعة حيود تحليلاالتية طرق كيميائية وفيزيائية  بواسطة

 ، AFM الذرية القوة مجهر ، EDX للطاقة مشتتة سينية شعةاال مطيافية ، رامان مطياف ، FTIR الحمراء

ZnO النانوية المحضرة كاسيدمتوسط الحجم الحبيبي لأل أظهرت النتائج ان ،SEM الماسح اإللكتروني مجهر

)4O3Co ,CuO, NiO, )( الفعالية  قياستم  لي.امتر على التونانو )41.27 ,33.74, 22.22, 61.13هو

خمسة تراكيز   تحضيرالنانوية باستخدام طريقة التخفيف النصفي الدقيق من خالل  كاسيدالبيولوجية لأل

 أظهرت، (ELISA)جهاز استخدام بو( ميكروغرام/مليلتر 500،400،300،200،100وهي ) تسلسلةم

تجاه  نمو تثبيطنسبة  أعلىاذ بلغت  (4O3Co( فعالية بيولوجية هو النانوية المحضرة  كاسيداكثر األ أن النتائج

E.coli (96 )%تجاه  وS.aurus (100 )%نمو تثبيطنسبة  أقل وميكروغرام / مليلتر  500 في تركيز  

أذ  (CuO) ثم يليه ،ميكروغرام / مليلتر 100 تركيزفي %S.aurus (51 ) تجاه و%E.coli (37 )  تجاه

/  ميكروغرام 500 تركيز في%S.aurus (100 ) تجاه و%E.coli (93 ) تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى بلغت

ميكروغرام /  100  تركيزفي  %S.aurus (47) تجاه و%E.coli (36 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقل و مليلتر

 في %S.aurus (95) تجاه و%E.coli (92 )  تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى كانت أذ  (NiO) ثم يليه .مليلتر

 في %S.aurus  (45) تجاه و%E.coli (35 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقل و مليلتر/  ميكروغرام 500 تركيز

 تجاهو%E.coli (90 ) تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى أذ (ZnO) واخيرا .مليلتر/  ميكروغرام 100  تركيز

S.aurus (92)% تجاه نمو نسبة تثبيط أقل و مليلتر/  ميكروغرام 500 تركيز في E.coli (34 )%تجاه و 

S.aurus (40)% كاسيدلأل للبكتيريا المضاد النشاط ترتيب أذ كان. مليلتر/  ميكروغرام 100  تركيز في 

الفعالية البيولوجية  مقارنة تمتكما .  4O3Co< CuO  < NiO < ZnO: يلي كما هوالنانوية المحضرة 

االمراض المستخدمة في العراق في عالج انواع من المضادات الحيوية  ةالنانوية المحضرة مع ثالث كاسيدلأل

كيز اوباستخدام تر Erythromycinو  Amoxicillin  ،Cephalexinوهي  البكتريا التي تسببها هذه

 النتائج أظهرتاذ  .( ميكروغرام/مليلتر500،400،300،200،100)وهي  النانوية كاسيدمماثلة لتراكيز األ



 نمو تثبيط نسبة أعلى اذ بلغت Erythromycinفعالية بيولوجية هو   المضادات الحيوية المستخدمةاكثر  أن

نمو  نسبة تثبيط أقل و مليلتر/ ميكروغرام 500 تركيز في %S.aurus (58) تجاه و%E.coli (62 ) تجاه

 Cephalexinثم يليه  .مليلتر/ ميكروغرام 100 تركيز في %S.aurus (37) تجاهو %E.coli (33 ) تجاه

 ميكروغرام 500 تركيز في %S.aurus (40) تجاه و%E.coli (60 ) تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى كانتأذ 

 ميكروغرام 100 تركيز في %S.aurus (16) تجاهو %E.coli (30 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقل و مليلتر/

في  %S.aurus (36) تجاه و%E.coli (45 ) تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى Amoxicillin واخيرا .مليلتر/

في  %S.aurus (20) تجاه و%E.coli (32 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقلميكروغرام /مليلتر و 500تركيز 

 هوللمضادات الحيوية المستخدمة  للبكتيريا المضاد النشاط ترتيب اذ كان .مليلتر/ ميكروغرام 100تركيز 

وأظهرت النتائج هنالك فرق كبير بين الفعالية البيولوجية للمضادات الحيوية . E  >CP < AMX : يلي كما

النانوية المحضرة  كاسيدألا  التآزري الناتج من مزجالتأثير تم دراسة  اخيرأوالمحضرة.  النانوية كاسيداألمع 

أذ أظهرت  النتائج زيادة في   3:1و  1:1، 1:3بثالث نسب وهي من خالل مزجها  مع المضادات الحيوية 

قد تحسن  Amoxicillinلمضاد  النشاط ترتيب اذ كان. المضادات الحيويةنسبة تثبيط نمو البكتريا لجميع 

ويليه  .    AMX+4O3Co < AMX+ OCu <AMX  +ONi< AMX+ ZnO  تياالحسب التسلسل 

 CP+4O3Co <  CP O +Cu<  CP +ONi تياال حسب التسلسل ايضا قد تحسن Cephalexinمضاد 

<  CP+ OZn.   مضاد واخيراErythromycin   تياالقد تحسن  التسلسل  E +4O3Co    <   E  

 + OCu < E +NiOE< +.ZnO   طريق عن قد ازداد البكتيريا نمو تثبيط كفاءة أنوأظهرت النتائج 

 جسيمات أو مضادات الحيويةال مع بالمقارنة مضادات الحيويةال إلى النانوية كاسيداأل سيماتج إضافة

   .كال على حدةالنانوية  كاسيداأل
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                                                                                                         preface   تمهيد. 1

جهزة ألوا  شكالألوانتاج وتطبيقات اوتوصيف هو العلم الذي يختص بدراسة تصميم  النانو تكنولوجيعلم 

ع علم . يتعامل علم النانو م[1]والنظم والتي يتم التحكم فيها من خالل الشكل والحجم عند مستوى النانومتر 

10يساوي  )( nm). واحد نانومتر(نانومتر100 -1)في نطاق   اسةالمق حجومالمواد والتقنيات ذات ال
-9

 ( متر

  .(1-1في الشكل )مبين كما و، 

 

 

 .[2] البايولوجية بالمكونات مقارنة النانوية المواد حجم يوضح  مقياس (1-1) الشكل

اجتماع الجمعية الفيزيائية  في(  Richard Feynman)خالل عرض تقديمي بواسطة ريتشارد فينمان من 

وقد  (كبير في القاع متسعهناك )في حديثه المعنون   ا للتكنلوجيايفي معهد كاليفورن 1959األمريكية في عام 

استخدم  .[3]أعطى تصورا عن امكانية تغير خواص اي مادة وتعظيم سماتها  اذابدع فينمان في محاضرته 

، على الرغم من أنه لم  1974في عام  ( Norio Taniguchi)مصطلح "تقنية النانو" ألول مرة من قبل 

حول علم النانو وتكنلوجيا النانو في جميع  دراسات. تم اجراء الكثير من ال[4]يكن معروفا على نطاق واسع 

 مغايرة عن  خواصا فيزيائية وكيميائيةلها جديدة مواد نانوية أدى ذلك الى اكتشاف . و[5]انحاء العالم 

حقيقة أن هذه المواد النانوية تظهر خصائص فريدة مثيرة لالهتمام ال في. [7,6] غير النانوية كبيرةا الجزيئاته
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ت والبصريا اسباتفي اإللكترونيات والح جيل جديدتقنيات فتحت الباب نحو  مع إمكانيات كبيرة بشكل أساسي

 .[9,8] الهيكلية ، الفضاء ، الطاقة ، الخ المواد والطب ، الطبي والتكنولوجيا الحيوية والتصوير

 Nanomaterials                                                                       المواد النانوية 2-1

في خصائصها على مبادئ  الموادنانومتر. تعتمد هذه  100-1هي المواد ذات البعد النانومتري المحصور بين 

 والتطوير البحث أنشطة من التخصصات ومتعدد واسعا مجاًل  النانو تكنلوجي  علم يعتبر. علم النانو تكنلوجي

 إحداث على القدرة الديهوالتي  الماضية القليلة السنوات في العالم أنحاء جميع في كبير بشكل تزايدت التي

 (.1.2) الشكل مبين كما و  [10] ثر الكبير في المجالت التجاريةألتكنلوجية جديدة التي كان لها ا

 

 

 .2019 عام حتى النانو وأدوات النانوية للمواد العالمية السوق( 2-1) الشكل
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                      Classification of Nanomaterials                      النانوية المواد تصنيف  3-1

 تصنف (.نانومتر 100)> النانو مقياس نطاق خارج تقع والتي ، المادة أبعاد عدد على التصنيف هذا يعتمد 

 دابعال أحادية (zero-dimensional)د ابعصفرية ال وهي ألبعادها وفقًا صور أربع إلى النانوية المواد

(one-dimensional )دابعال ثنائية(two-dimensional )البعاد ثالثية (three-dimensional )توجدو 

في مبين كما  [11] منتظمة وغير وأنبوبية كروية بأشكال مكتلة أو مجتمعة أو مفردة أشكال فيهذه البعاد 

 .(1-3) الشكل

 

 .النانوية المواد تصنيف (3-1) الشكل

   Zero-Dimensional Nanostructures                 الصفرية األبعاد ذات النانوية المواد  3-1 -1

 سبيل على. نانومتر 100 أصغرمن أبعادها جميع تكون التي هي(0D) الصفرية األبعاد ذات النانوية المواد

 بشكل المتناثرة النانوية البقايا أو النانوية الجسيمات تسمية يمكن. ((Quantum dotsالنقاط الكمومية  المثال

من جسيمات عبارة عن هي  الكمومية والنقاط .ذات البعاد الصفرية النانوية بالمواد الكمومية والنقاط جيد

 يمكن.  [12] خصائصها بطريقة مفيدةمواد صغيرة جدا لدرجة ان اضافة او ازالة الكترون إليها يغير من 

 من جدا قليل عدد وهناك. النقاط حجم تغيير طريق عن الكمومية للنقاط واإللكترونية البصرية صفاتالتحسين 

 الزنك كسيدووأ ، (ZnS) الزنك وكبريتيد ، (CdSe) الكادميوم سيلينيد هيو عادة المستخدمة الكمومية النقاط

(ZnO) (1-4) الشكل مبينكما  . [14,13] إلخ.  
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 .[15] لمادة صفرية البعد( SEM) النموذجي اإللكتروني مسحال مجهرصورة (  1-4) الشكل

    One-Dimensional Nanostructures                           البعد أحادية لمواد النانويةا  3-2 -1

 على. نانومتر 100 من أكبر فقط واحد   بُعد   على تحتوي التي المواد هي (1D)احادية البعد النانوية المواد

 النانو بنية وخصائصتحضير  الباحثون درسي. النانو وأسالك النانو وقضبان النانوية األنابيب المثال سبيل

 المعلومات وتخزين ، الدورانية اإللكترونيات على ةالكبير لتطبيقاتها والتراكيب األشكال لمختلف البعد أحادية

.[16-18] البعد أحادية يةنانو أنابيب وتصميم
 

 الزنك كسيدووأ (TiO2) التيتانيوم كسيدوأ ثاني استخدام تم

(ZnO) األلومنيوم كسيدووأ (Al2O3) [19-21]يةنانو أسالكك
 

  .(1-5) الشكل فيكما مبين  .
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 تحضيرها يتم والتي ،احادية البعد المواد النانوية  من مختلفة ألنواع SEM نموذجية صورة (1-5) الشكل

 نانوأنابيب ( C) ،[ 32] نانو قضبان( B) ، [22]نانو أسالك( A. )البحث مجموعات من العديد قبل من

[24 ]، (D )[ 25] نانو أحزمة، (E )و[ 26] ، نانو شرائط (F )[27] الهرمية النانوية الهياكل. 

 

                         Two-Dimensional Nanostructures  بعدال ثنائية لمواد النانويةا  3 -3 -1

المثال  سبيل على. نانومتر 100 من أكبر بُعدين على تحتوي التي المواد هي (2D) البعد ثنائية النانوية المواد

 األخيرة السنوات في البحاث في محوريا مجال األبعاد ثنائيةالمواد النانوية تحضير أصبحالنانوية،  الطبقات

المواد النانوية  تعد ذلك إلى باإلضافة.  [28,21]عن جزيئاتها الكبيرة فيها التي تختلف  واطئةألبعادها ال نظرا

 تطبيقات تطوير أجل من أيًضا لكن  النانوية البنية نمو في مجال فهم ليس ذات اهمية كبيرة األبعاد ثنائية

   .(1-6) الشكل فيكما [. 29] النانو ومضخات ، الضوئية والتحفيزات ، اجهزة الستشعار فيكما  جديدة
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( A. ) األبعاد ثنائيةالمواد النانوية  من مختلفة ألنواع TEM و SEM عن نموذجية صورة( 1-6) الشكل

 (E)   [33] يةنانو صفائح  (D) [32] يةنانو مواشير  (C) [31] نانوية الهياكل [30] (B)  تجمعات نانوية 

 .[35] نانوية أقراص( F) و  [34]نانوية  الياف

                      Three-Dimensional Nanostructures     بعدال ثالثية المواد النانوية  1-3-4

تمتاز  اذنانومتر.  100 من أكبر أبعادها جميع تكون التي المواد هي (3D) األبعاد ثالثية  النانوية المواد

 في من قبل الباحثين كبيًرا اهتماًماالمواد  هذه اجتذبت فقد حجمها الكمي تأثيرنتيجة  الواسع هاسطح بمساحة

 عوامل هيو بعدوال شكلوال حجمال على كبير بشكل تعتمدها سلوكيات أن المعروف منالخيرة. و السنوات

نانوية  المثال تتوافر اآلن في السواق مساحيق حبيبات سبيل لىفع [.37,36]الواسعة تطبيقاتها ألدائها رئيسية

، SiO2)) السيليكونزات مثل اوكسيد لالف أكاسيدكبيرة حيث تدخل  مية اقتصاديةهزات ذات الالف كاسيدأل

صناعة  مجالفي Fe₃O₄) )الحديد أكاسيدوكذلك Al₂O₃) ) اللمنيوم أكاسيد  ،(TiO2) التيتانيوم أكاسيد

 زة الطبية الحديثة لتحل بذلكهالدوية والجالبناء وصناعة الطالء ، وكذلك في صناعة  اللكترونات ومواد

   .(1-7) الشكل فيكما [. 39,38] م في رفع كفاءة وجودة المنتجاتهيدية ،ولتسالمحل المواد التق
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( A. )المواد الناوية ثالثية البعاد من مختلفة ألنواع TEM و SEM عن نموذجية صورة( -71)الشكل

( E) و[ 43] يةنانوالوعية ال( D)  [42]يةنانوالقماع ال( C[ )41] نانو لفائف( B[ )40]  النانو كرات

 .[44] نانوزهور ال

 properties of nanomaterials                                                 النانوية المواد خواص - 14

وذلك نظرا لصغر حجمها وكبر سطحها. كما ان  ؛تكمن أهمية المواد النانوية في خصائصها الكمية المتميزة

زيادة في الجزيئات الكبيرة، مما يؤدي الى الى كتلتها اكبر من نفس النسبة نسبة مساحة سطح المادة النانوية 

 على في المواد النانوية اذ يؤثر  دور مهم المفعول الكمي  لعبخرى يأالتفاعل الكيميائي. ومن جهة سرعة 

. الصلبة الحالة ذات للمواد والكهرو حرارية والمغناطيسية والبصرية والكهربائية انيكيةالميكخواص المادة 

 نسبة تواجد الكبيرة المواد في وذلك لن لها دور فعال يؤثر على السلوك المواد النانوية المساحة السطحية

 الذرات مننسبة مئوية كبيرة  تتواجد النانوية المواد في أما السطح من بالقرب الذرات من صغيرة مئوية

: يلي ماكعن الجزيئات الكبيرة وهي  تماما مختلفة خصائص المواد النانويةالسطح وبالتالي تمتلك  من بالقرب

 (رابعا) الحبس الكموميزيادة ( ثالثا) ارتفاع الطاقة السطحية( ثانيا)زيادة المساحة السطحية للذرات ( اول)

  [46,45] .الكبيرةبالجزيئات  مقارنة عيوبانخفاض بال
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 Average surface size                                                                السطح حجم معدل 1-- 14

ان زيادة مساحة سطحية لمادة ما يجعلها بتماس اكبر مع المواد الخرى المحيطة بها مما يؤثر سلبا او ايجابا 

على تفاعلها مع تلك المواد. وهذا ينطبق على المواد النانوية من حيث احتوائها على مناطق ذات مساحات 

ان صغر حجم جسيما ما يؤدي الى تكون منطقة سطحية  [47]مع المواد الكبيرة مقارنةسطحية اكبر بكثير 

اكثر مالئمة للتفاعل 
 

 الحجم فإن النانوية المواد من مجاميع صغيرة إلى الكبيرة المواد تجزئة  وذلك من خالل

 والنتيجة ،(1-8الشكل) في كما مبينو كبير بشكل تزداد الجمالية السطحية المساحة ولكن هو كما يبقى الكلي

[48-51] الساسالمادة  مع مقارنةزداد ت للمادة الحجم إلى السطح نسبة أن هي
 

.  

 

 .الحجم إلى السطح نسبة زيادة كيفية يوضح تخطيطي رسم (1-8) الشكل

 Optical property                                                                   بصريةال خاصيةال 2 -1- 4

 تهابنيوذلك لن أطيافها تحتوي على  وفريدة عالية تكنولوجية قيمة ذات بصرية اخواص يةالنانو المواد متلكت

حجم المواد النانوية  في الكبير النخفاضزيئات الكبيرة وأن الج عن واضح بشكل يختلف وهذا اإللكترونية

                الكمومي الحبس هما عاملين طريق عنللمادة  البصرية خواصفي ال التغير يؤدي الى

Quantum confinement السطحي البالزمون ورنين النانوية الجسيمات داخل لإللكترونات surface 
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plasmodium ringing .الخفيفة الكهرومغناطيسية الموجة بواسطة النانوية الجسيمات تشعيع يتم عندما 

كما مبين و جماعي تأرجح مع بالتناوب الكهربائي الحقل طريق عن المعادن في ةالحر اتاإللكترون تتحرك

 (.1-9الشكل)في الشكل 

 

 .نانوي نانوية ومجال قضبان مع الكهرومغناطيسي اإلشعاع لتفاعل تخطيطي ( رسم-91الشكل )

 في مبين كما.  البلورية األبعاد في التحكم خالل منالتحكم في الخواص البصرية لهذه المواد بدقة  يمكن 

 (.1-10) الشكل

 

 للمواد النانوية السطحي البالزمون رنين يوضح( 1-10الشكل )
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 Electronic property                                                             االلكترونية الخاصية 3-4-1

 للكتلة الصلبة بنيةالو للذرة الدقيقة المستويات بين وسيًطا النانوية للجسيمات اإللكتروني التركيب اعتبار يمكن

الجسيمات  حجم تقليل يتم عندما. السطحية منطقة حدودها بسبب أكبر طاقة تحمل أن النانوية للمواد يمكنذ ا

 من بمجموعة التوصيل نطاق في للحالت المستمرة الكثافة استبدال يتم ،جسيمات نانوية  إلى الكبيرة

 الجسم في طاقي مجال عن عبارةوهي  (band gap) النطاق فجوة ترفع التي كامنةال الطاقة مستويات

 تقليل مع المجاورة الطاقة مستويات بين الفصل يزداد[. 52 ] توجد أن فيه لإللكترونات يمكن ل الصلب

 [.53] (11-1) الشكلكما مبين في . األبعاد

 

 النطاق بنية من النانو مجموعات في كامنة طاقة مستويات لتشكيل توضيحي شكل( 11-1) لالشك

 .لجزيئتها الكبيرة المستمر

 Mechanical property                                                            الميكانيكية الخاصية 4-4-1

 مثلفي تكنلوجيا النانو تطوير مواد نانوية ذات خصائص ميكانيكية جديدة  الكبير العلمي التحدييتضمن 

 ( E)  (Young)لمعامل  التجريبية القيم تعتمد. والليونة شدال قوة و الخدش مقاومة المرونة، معامل، الصالبة
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يؤدي  النانويةعلى أسطح المواد  جهادتوزيع ال في الكبيرة الزيادةان . الجهاد معدل علىالمواد النانوية  في

 .[54]الكبيرة زيئاتبالج مقارنةسحب أكبر  قدرةالكسر مما ينتج عنة  إجهادالى تقليل 

                                                              Magnetic property مغناطيسية خاصيةال 5-4-1

وهي من الخصائص المهمة جدا في المواد النانوية وذلك كون لديها تطبيقات واسعة مثل عمليات تخزين 

واسع ومثير  المغناطيسيةنانوية المعلومات، الدوائر اللكترونية، أجهزة الستشعار. أن مجال المواد ال

 هذا وبسببذ تمتاز المواد النانوية بنسبة مساحة كبيرة الى الحجم مما ينعكس على خصائصها الالهتمام 

 فيرو مغناطيسية ليست التي المواد ( في(ferromagnetic فيرو مغناطيسية سلوك مالحظة يمكن التأثير

(antiferromagnetic) بسبب المجال هذا في مرغوبة المغناطيسية النانوية الجسيمات. ةالكبير جزيئاتها في 

 . ((12-1كما مبين في الشكل  .[54] الكبيرة مجالتها

 

على خفض حجم يعتمد لنتقال من المجال متعدد المجالت إلى مجال مغناطيسي واحد ا (12-1الشكل )

 .الجسيم

                                                       Thermal property                الحرارية الخاصية  6-4-1

 الى للمواد المادي الحجم يقترب عندما النصهار درجة خاصةالنانوية  للمواد الحرارية الخواص تتغير

 في جميعها نصهرت النانوية موادالف وضوحا األكثر هو النصهار انخفاض درجة إن. النانوية مقاييسال

 نقطة في التغيرات تحدث الجسيمات حجم انخفاض مع. كبيرةال هابجزيئات مقارنة منخفضة حرارة درجات
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 خصائصهافي  يغير مما ،كبيرةال المواد من الحجم إلى السطح من أكبر نسبة لها النانوية المواد ألن النصهار

 النانوية البلورة حجم صغر كلما هو النصهار درجة في النخفاض هذا فهم مفتاح إن. كبير بشكل الحرارية

 أكثر النصهار درجة في نخفاضال كان وبالتالي للنظام الكلية الطاقة في السطحية الطاقة مساهمة زادت كلما

 منو النانوية الذهب جسيمات انصهار ونقطة الجسيمات حجم بين العالقة (13-1) الشكل ويبين[. 55]إثارة

 [.56] الجسيمات حجم انخفض كلما تنخفض النصهار نقطة أن الواضح

 

 الذهبية النانوية الجسيمات وأحجام النصهار نقاط بين العالقة ( 13-1) الشكل

 

 Stabilized nanomaterials                                       يه المواد النانويةاستقرار 7-4-1

 بالتكتل الشديد للتأثر وقابلة حراريًاو ديناميكيًا مستقرة غير تجعلهاللمواد النانوية  العالية السطحية الطاقة إن

 فاندر قوى تظهر الجسيمات، بين القصيرة المسافات في. عناصر النانويةال خواص كبير حد   إلى به تتأثر الذي

 فإن لقوى فاندر فالس معارضة قوى وجود عدم حالة في. متبادل بشكل جذبهما سيتم جسيمتين أن فالس

 طاردة قوة يحفز أن يمكن الذي الحماية عامل استخدام فإن وبالتالي،. تتكتل سوف الغروية المعدنية الجسيمات

 الجزيئات تكتل منعأيضا  يمكن. المحلول في مواد نانوية مستقرة لتوفير ضروري فالس فاندر قوات تعارض

 الفضاء وفيالمواد النانوية  سطح على الجزيئات هذه امتزاز يوفر. البوليمرات مثل كبيرة جزيئات باستخدام

 البوليمرات من واحدة هي Polyvinylpyrrolidone (PVP) وتعتبر التكتل تمنع واقية طبقة الجسيمات بين

 .[57]المواد النانوية  لتثبيت واسع نطاق على المستخدمة
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 النانوية المواد تحضير طرق 5-1

Preparation methods of nanoparticle 

 يطلق ما غالبًا نهجين أساسيين ىالمعادن النانوية والمواد النانوية الخرى عل أكاسيديستند تحضير جسيمات 

كما مبين في الشكل  " bottom up  علىاأل إلى سفلاأل من " و " top-down أسفل إلى أعلى من" عليهما

(1-14)[58].  

 

 

 .النانوية المواد تحضير طرق (14-1)الشكل 

 Top-down                                                                  األعلى الى األسفل من 1-5-1

يبدا من الجزيئات الكبيرة الى جزيئات صغيرة ثم تحويلها الى ذ االنهج التدميري للنظام   الطريقةهذه  تتضمن

 تجنبتو لتنفيذا مميزة وبسيطةه الليات هذو األخرى التحلل احدى تقنياتالطحن او  باستخداممواد نانوية 
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 الجسيمات جودة فإن ، ذلك ومع. التصاعدي تقنيات في عادة توجد التي والسامة المتطايرة المركبات استخدام

 تنتجها التي المواد مع مقارنةبال ضعيفة تكونكنها ل مقبولة تحضيرها بهذه الطرق تكون يتم التي النانوية

 مناطقوجسيمات ذات  الطحن معدات بسبب عيوب حيث تظهر. األعلى إلى األسفل من الحديثة األساليب

 صغيرة جسيمات إلنتاج الالزمة العالية والطاقة المتناسقة غير والحجم الشكل وتوزيعات منخفضة سطحية

 ً  بساطة بسبب ، تستخدم تزال ل الطحن من الناتجة النانوية المواد ، العيوب هذه عن النظر بغض. نسبيا

  .(15-1)وكما مبين في الشكل   [59] تصنيعها

 

 .سفلالى أ أعلى من لنهج تخطيطي (  تمثيل15-1)الشكل 

      Bottom up                                                                  من األسفل الى األعلى  2-5-1

ً  تحويلها يتم التي للمادة كمصدر الجزيئي أو الذري التصاعدي النهج يستخدم . أكبر نانوية جزيئات إلى كيميائيا

 التفاعالت في التحكم خالل منوذلك . أسفل إلى أعلى من النهج من مالءمة أكثر كونه ميزة له النهج هذاو

كما في  النانوية الجسيمات وتكوين وشكل حجمعلى  يتأثر هذا ،المتكونة النانوية الجسيمات وبنية الكيميائية

 على والقائمة التصاعدية التفاعالت من الناتجة النانوية الجسيمات إلى يُنظر السبب، لهذا. (16-1الشكل )
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تعتمد  التقنيات من مجموعة إلى نمو أدى هذا. ثر أك تطبيقات هاول أعلى جودة ذات أنها على ، كيميائي أساس

 تنفيذها ليتم التقنيات هذه من العديد تصميم يمكن. النانوية الجسيمات لتحضير األعلى إلى األسفل منعلى نهج 

 لمجموعة األعلى إلى األسفل من هذه التقنيات تطبيق إمكانية ثم ومن ، والصلبة والسائلة الغاز حالت في

         مناسبة معدنية أمالح أو عضوية معقدات األعلى إلى األسفل من تقنيات معظم تتطلب. وادالم من واسعة

 .[60]النانوية  نشوء الجسيمات إلى يؤدي مما كيميائية كمواد لستخدامها

 

 .( تمثيل تخطيطي لنهج من اسفل الى اعلى16-1الشكل )

                                                               Chemical methods الكيميائية قائالطر

     الكيميائي الختزال ذلك في بما" أألعلى إلى أألسفل من"تعتمد على نهج  كيميائية طرق عدة هناك

Chemical reduction) )[61] ،الضوئية الكيمياء (Photochemical) [62] ،المائية الحرارية 

Hydrothermal)) [63]، الكهروكيميائية ( Electrochemical) [64]، الحرارية مذيباتال 

Solvothermal)) [65] ،الميكروي المستحلب ( Micro Emulsion) [66] ،( جل –الهالم )سول  طريقة

Sol-gel method) )[67] ، المشترك الترسيب)  Co-precipitation  ([68 ]الجسيمات تحضيرل 

 .المعدنية النانوية
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 Co-precipitation                                                         الترسيب المشترك

 درجة ضبط يتم و المائي المحلول في المعادن أمالح خلط يتم الطريقة هذه في  الكيمياوية الطرق احد وهي

  هيدروكسيد أو األمونيا من قاعدي محلول بإضافة المعادن أيونات ترسيب يتم حيث( pH) الحموضة

 جزيئات على للحصول وحرقها وتجفيفها المترسبة المادة غسل يتم ، الصوديوم هيدروكسيد أو األمونيوم

 أذ تم استخدام هذه الطريقة في هذه الدراسة الحالية. .[69] نانوي بحجم

 النانوية    الموادطرق تشخيص 6-1 

Methods of diagnosis Nanomaterials 

من توزيع الحجم والمسامية والبنية السطحية النانوية ومورفولوجيا جسيمات المواد يتم توصيف خصائص 

     كما في الشكلالجسيمات  تحليلوالتركيب الهيكلي للمواد بواسطة مجموعة من التقنيات والدوات مثل 

مجهر المسح النفقي  ،(SEM)مجهر المسح اللكتروني ، (AFM)مجهر القوة الذرية  ( وتشمل1-17)

(STM)، لألرسال  المجهر اللكتروني عالي الدقة(TEM)، الضوئية الطيفية السينية األشعة (XPS)، 

حيود الشعة    SNOM)أو  (NSOMالمجهر الضوئي للمسح القريب  ،(AES)أوجير التحليل الطيفي 

والتقنيات  (DLS) الديناميكي الضوء ، تشتت (EDX) للطاقة المشتت الطيفي ، التحليل  (XRD)السينية 

 .[70]الطيفية الخرى 

 

 .النانوية مورفولوجيا الموادتشخيص توصيف وطرق بعض   (17-1) الشكل
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 Applications of nanomaterials                                         النانوية  المواد تطبيقات 7-1

القوة مثل زيادة وفريدة ل تتوفر في الجزيئات الكبيرة خواص جديدة  عادة المواد النانويةجسيمات تمتلك 

لها  حجم الصغير والتحكم في البنية  وغيرها من الخصائص مما يسمحالطيسية والصالبة واوالمرونة والمغن

المجالت هذه من أهم الحصول خصائص جديدة ومطلوبة وذات تطبيقات واسعه جدا في مجالت مختلفة . 

 من طيف واسع المواد النانويةتمتلك و .[72,71] الطب و والصحة الغذاءووالصناعة  والزراعة البيئة هي

 بسببوذلك  والصيدلني العالجي المراض والتطبيق تشخيص طرق تطوير إلى أدت التي الطبية التطبيقات

 في مفيدةكذلك  النانويةالمواد  جسيمات تكون أن يمكن .البايولوجية والجزيئات النانوية للجزيئات الحجمتماثل 

 النانوية للجسيمات ةالواعد اتالتطبيق يعد من األدوية أيصال إن. الحيوي في الطب يوالتطبيق يالبحث ينمجالال

 والمساحة الحجميعد  .مصابة داخل الجسم محددة قعامو إليصالها الى دويةال حامالتك تستخدم التي الغروية

 البيولوجي التوافقو الدموية الدورة على بشدة ؤثرمو مهمة النانوية للجسيماتوالمغناطيسية  السطحية

كمضادات للبكتريا   النانويةالفضة والذهب  جسيماتتم استخدام . الكائن الحي جسم داخل للجزيئات

 .[73] لألمراض المسببة الميكروبات ضد والفطريات

  Oxides of transitional elements nanoparticles النانويةالعناصر االنتقالية  أكاسيد  8-1

 وهيكلها لصغر حجمها نظًرا فريدة وكيميائية فيزيائية خواًصا  النانوية النتقالية العناصر أكاسيد تمتلك  

 من مهمة اميعمج ثالث على يؤثر الجسيمات حجم تقليل أن. العاليةالسطحية  والكثافة المعدل اإللكتروني

 . مادة أي في الخصائص

 أصبحتحيث  والتركيب البلوري الشبكي التماثلوتشمل  -: النانوية كاسيدلأل الهيكلية الخصائص:  أوال

.  المواد لعلماء مثيًرا موضوًعا الجسيمات حجم تقليل مع من التوتر السطحي  الخالية للطاقة المتزايدة األهمية

 ستقرارلبا بدوره يرتبط الذي الجسيمات حجم تصغير خالل من الهيكليةالخصائص  تعديلو  تحفيز يتم قد

للجسيمات المواد النانوية  العالية السطحية الطاقة وذلك بسبب ان  النانوية للجسيمات الحراريو الديناميكي

 حرة طاقة النانوية للجسيمات يكون أن يجب لذلك. اوجوده تدمير إلى يؤدي قد به المحيطة البيئة مع وتفاعلها 

  أكاسيد في الهيكلي الظاهرة هذه لوحظ وقد. والهيكلية الميكانيكي الستقرار إظهار أجل من السطح منخفضة

TiO2 أو VOx ، Al2O3 أو   MoOx  [75,74]  .الهيكلية التشوهات لوحظت فقد ، أخرى ناحية من 

 حجم انخفاض مع  NiO،Fe2O3 من النانوية الجسيمات هيكل في بالتغيرات المرتبطة حجمال عن الناجمة



 Introduction المقدمة: ألولالفصل ا

 

18 
 

ً  والذي متناسب بشكل مساحة السطحيةوال السطح ذرات عدد يزداد ، الجسيمات  ضغط توليد إلى يؤدي ما غالبا

 .]77[76- متزامنة هيكلية وهزات إجهاد أو كبير

 فيالكمومي  الحبس تأثير أو الكمي الحجم مالحظة يمكن  -: النانوية كاسيدلأل اإللكترونية الخصائص -: ثانيا

 مقارنة النانوية للمواد الضوئي النطاق فجوات توسيع يؤدي الى والذي   حجمال متوسط ذات النانوية المواد

 بالذرة الشبيهة وذات المنفصلة اإللكترونية البنى من أساًسا ينشأ التأثير هذا أن ويعتقد ،بجزيئاتها الكبيرة

 [78]. النانوية للجزئيات

 عموما ظهرت حجام الجزيئية الكبيرةاأل ذات الفلزية  األكاسيدن أوالفيزيائية  الكيميائية الخصائص -: ثالثا

 معروفال منو. [79] منخفض كيميائي تفاعلظهر توبالتالي  النانويةالفلزية  األكاسيدمن  صغرأ نطاق فجوة

 الخصائص تنشأ. كيميائي اسرع تفاعل وبالتالي النطاق فجوة حجم زيادةيؤدي الى  الجسيم حجم انخفاض أن

 وجود من اإللكترونية الخصائص تنشأ حين في ،الشكال الهندسية  إعادة أو ترتيب إعادة من عادةً  الهيكلية

 التأثيرات طريق عن خواصها في التالعب ةبإمكاني يسمح هذا النانوية الجسيمات في متوسطة فجوات

 .[80]السطحية 

                                           Cobalt Oxide nanoparticlesالنانوي الكوبالت كسيدوأ 1-8-1

 التطبيقات في المحتمل تأثيرهال العلمي وذلك المهمة للبحث األكاسيدمن  النانوية الكوبالت أكاسيد تعتبر

 وأجهزة البيانات تخزين المغناطيسية، المجالت المعلومات، تخزين أجهزة مثل المختلفة التكنولوجية

 نانوية كجسيمات عادة النانوية الكوبالت جسيمات مع التعامل يتم ، في الوقت الحاضر.  [81]الستشعار

 األنشطة في التحقيق على فقط قليلة بحوث ركزت حيث للبكتيريا المضادة العوامل من أكثر مغناطيسية

 النانوية الجسيمات غرار على ، ذلك ومع .[82]النانوي الكوبالت بأوكسيد الصلة ذات للبكتيريا المضادة

 يجعل و الكيميائي تفاعلها يعزز مما ، الحجم إلى السطح مساحة من عالية نسبة على تحتوي فإنها ، األخرى

 فيالنانوي  الكوبالتأوكسيد   . يتكّون86] -[83 للبكتيريا مضادة كعوامل الحيوي الطب في ممكنًا استخدامها

  لألكسدة مختلفتين حالتين في الكوبالت أيونات على حتويي ذيال المكعب الطبيعي ( spinel ) اإلسبنيل هيكل

Co
+2 

Co و
+3 

. (18-1) الشكل كما في التوالي على ،وثماني السطوح  السطوح رباعي المواقع في هذه توجد

 أدى مما ، مجموعتين إلى (d)  المنحلة  في اوربيتالت  الذرية الخمس المدارات قسمت  مبسطة صورة في

 في مفردة إلكترونات 3وجود  إلى
2+

 Co ، في  اإللكترونات جميع ازدواج تم حين في 
3+

 Co  في مبين كما 

 أيونات فإن لذلك ونتيجة. (19-1) الشكل
3+

 Co أيونات تحمل بينما ، مغناطيسية دايا 
2+

Co  بارا صفة 
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 حرارة درجة في مغناطيسي موصل شبه هوالنانوي  الكوبالتأوكسيد  التجريبية الناحية من.  مغناطيسية

 بسبب أساسي بشكل لمغناطيسيةلضادة م تكوناذ  في بعض الحالت  للمغناطيسية ةمضاد صبحت. الغرفة

 أيونات بين ضعيف ازدواج
2+

Co حواليتبلغ  نطاق فجوة النانوي الكوبالتيمتلك أوكسيد  .المجاورة ev 1.6 

[88,87]. 

 

 .النانوي الكوبالت ألوكسيد البلورية البنية شكل ( يمثل18-1الشكل )

 

 ل البلوري المجال نفصامل تخطيطي رسم( 19-1الشكل )
3+

 Co و( اليسار على) السطوح ثماني في
2+

Co  

  .(اليمين على) السطوح رباعي في
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                                                    Nickel Oxide nanoparticlesوكسيد النيكل النانويأ 2-8-1

 كسيدوأ يحتوي. (20-1) الشكل في موضح هو كما المكعبة البلورة نظام إلىالنانوي  النيكل كسيدوأ ينتمي

 متنوعة مجموعة NiO يمتلك أوكسيد النيكل النانوي . eV [89] 4.0 إلى 3.6تبلغ  نطاق فجوة على النيكل

ً  ستخدمي عام وبشكل المتخصصة التطبيقات من ، الكيميائية الخاليا ، الوقود خاليا ، السبائك إنتاج في أساسا

 الحيوي والطب [93] الطاقة تكنولوجيا،  [92] والمغناطيسية اإللكترونيات،  [91,90] ضوئي تحفيز نشاط

 بما مختلفة عضوية تفاعالت لتحفيز تستخدم فإنها ، للبيئة الصديقة وخصائصها ، العالي تفاعلها بسبب.  [94]

 ، [96] والكيتونات يداتاهياأللد من والحد ، [95] الثيول من النتقائي اوييالكيم األكسدة اقتران ذلك في

 غير والملوثات الخطرة الملوثات امتصاص مجال في بيئية تطبيقات ويمتلك كما ، [97] األوليفينات وهدرجة

 والمضادة للجراثيم المضادة ألنشطتها نظًرا. [98] البيئة نظافة في حيويا دورا تلعب وبالتالي ، العضوية

 الخاليا ضد خلوية سمية تظهر أنها كما. [100,99] الحيوي الطب مجال في تستخدم فهي ، لاللتهاب

 .[102,101] السرطانية

 

 .النانوي اوكسيد النيكل من مكعب ( هيكل20-1الشكل )

  Copper Oxide nanoparticles                                             النانوي النحاس كسيدوأ  3-8-1

 التكافؤ ةحال أيضا توجد في تفاعالتها الكيميائية 2+ و 1+ حالة تأكسد اكثر منالنانوي النحاس اوكسيد يمتلك 

 ذات صفة (I) النحاس مركب. الحالة تلك في ثوان بضع من أكثر بقىال انها ل ت التكافؤ ةثالثي وهي اخرى 

، ( Paramagnetic( صفة بارا مغناطيسية )II) النحاسبينما يمتلك  (diamagnetic)دايا مغناطيسية 
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 لتصنيع واعدة مادة وهو التجارية التطبيقات من الكثير لديه مهم صناعي مركب هو (II)أوكسيد النحاس 

 ، 1.2eVتبلغ  النطاق ضيقة فجوة (II) اوكسيد النحاس  يمتلك. الضوئية الخصائص بسبب الشمسية الخاليا

  خفضةنالم للغازات تتعرض عندما ، الكهربائية التوصيلية تنخفض. الكهربائية المقاومة قيم انخفاض مع

ً  مربع ىمستو تكوين في كسجينوأ ذرات 4 بواسطة النحاس ذرة تنسيق يتم .[103]  حيث يرتبط تقريبا

النحاس النانوية  أكاسيدتلعب  .( (21-1الشكل في موضح هو كما Cu-Oالوكسجين  مع النحاس تساهميًا

 السائلة والنفايات ، البيئية الملوثات من الهائل الحجم من التخلص يتمحيث . الضوئية الصبغة تحطيم في دورا

 ويمكن .[104] والورقية النسيجية الصناعات الناتجة من سرطنةموال للتشتت القابلة غير الملونة الصبغة ذات

 [105] والضوئية الكهربائية األجهزة تصنيع مثل ، مجالت عدة فيالنانوي  نحاسلأوكسيد ا استخدام أيضا

 مغناطيسية تسجيل وسائط ، [108] ضوئي تحفيز ، [107] كهروكيميائية خلية [106] اجهزة استشعار

 لتصنيع واعدة مواد أيضا وهي. بيولوجية وتطبيقات ، فعالة للجراثيم مضادة عواملايضا  تتضمن [109]

 الكهربائية والخصائص ، المنخفض الحراري والنبعاث ، العالي الشمسي امتصاصها بسبب الشمسية الخاليا

  [110].  العالي الناقل وتركيز ، نسبيا الجيدة

 

 CuO(I)  (b )CuO(II)(a) النانوي ألوكسيد النحاس( البنية البلورية 21-1الشكل )

 nanoparticles Zinc Oxide                                                  وكسيد الزنك النانويأ 4-8-1

   :أشكال ثالثة في الزنك كسيدوأ يتكّون . ZnO الصيغة له عضوي غير مركب هوالنانوي  الزنك كسيدوأ

(hexagonal wurtzite , cubic zinc blende , cubic rock salt  )  .هيكل wurtzite األكثر هو 
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اوكسيد الزنك  يستخدم .  (22-1)الشكل  في موضح هو كما ، المحيطة الظروف في شيوعا وأكثرها استقرارا

،  الزجاج،  السيراميك،  البالستيك،  المطاط ذلك في بما والمنتجات المواد من العديد في واسع نطاق على

 مثبطات ، بطاريات ، أغذية ، أصباغ ، للتسرب مانعة مواد ، لصقة مواد ، مراهم، التشحيم مواد،  السمنت

 3.37)تبلغ  النطاق واسعة فجوة يمتلك اوكسيد الزنك النانوي. [111] األولية اإلسعافات وأشرطة الحريق،

eV). وفي للطاقة الموفرة النوافذ في ويستخدم . [112]  تكون التوصيلية من نوع دايامغناطيسيةو 

 التحفيزية العمليات كانت ، الماضية السنوات خاللو. الرقيقة األغشية ذات الترانزستورات مثل اإللكترونيات

اوكسيد الزنك  استخدام يمكن و ، الهتمام من الكثير تجذب الموصلة شبه النانوية المواد مع جنب إلى جنبا

 باستخدام الصرف مياه معالجة عملية تتمو المياه لتطهير فعالة حيوية كتقنية  المياه تلوث إلزالة الفعال النانوي

 الجدير من . WO3 [114,113] و CdS و ZnO و CuO و TiO2 مثل شيوًعا األكثر الموصالت أشباه

 هذا. بيولوجيًا وآمنة ، سامة وغير ، البيئة مع بها موثوقًا تكون الزنك النانوي أوكسيد جسيمات أن ذكربال

 اعتبار تم وقد [115] التجميل ومستحضرات األدوية ناقالت مثل الحيوية الطبية للتطبيقات فيه مرغوب

 التكلفة إلى باإلضافة مقارنةلل القابلة نطاقه فجوة طاقة بسبب TiO2 من بدلً  مناسب كبديل الزنك كسيدوأ

 األمراض يواجه للجراثيم مضاد كعاملاوكسيد الزنك النانوي  استخدام تم [116-117]. لإلنتاج المنخفضة

الزنك  أكاسيد إضافات تؤدي أن يمكن. الجرثومي التلوث من الغذاء لحماية األغذية طريق عن تنتقل التي

الجسيمات  إطالق وبالتالي ، بالغذاء المنقولة األمراض مسببات مع التفاعل إلى التعبئة مواد فيالنانوية 

  . [118] البكتيريا تثبيط وتسبب الضارة البكتيريا مع تتالمس حيث الطعام سطح على النانوية

 

 .النانوي ألوكسيد الزنك( يمثل اشكال البنية البلورية  22-1الشكل )
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 Bacterial efficacy of Nanomaterials                 البكتيرية للمواد النانويةالفعالية  9-1

 البكتريا حجم يبلغ
6-

 إلى تصل صغيرة هياكل مع تكنولوجي النانو تتعامل بينما متر 10
9-

 وعلى. متر 10

 البالغ الختالف هذا من الرغم
3-

 الجمع الممكن من جعل الثمانينيات في التقنيات من العديد تطوير فإن متر 10

 المحتملة التطبيقات من للعديد حلول يقدم فرعا لتصبح النانو تقنية تطورت لذلك، ونتيجة. العالمين هذين بين

 أجريت دراسات في وغيرها والذهب الفضة مثل مختلفة معدنية نانوية جزيئات استخدام تم. لطبيا المجال في

نانوية مختلفة  أكاسيداستخدام  في تقدم إحراز تم. ( 23-1مختلفة كما مبين في الشكل ) ةبيولوجي اتكائن على

 وعمليات النانوية الجسيمات بتصور يسمح مما ، التقنية الوسائل في التطور بسببالبيولوجي  المجالفي 

 النانوية للجسيمات للميكروبات المضادة لآللية بالنسبة أما .[119-121]  الدقيقة الحية الكائنات مع تفاعلها

 وبعبارة. سطحها بمنطقة صلة ذات تكون قد أنها المعروف فمن ، غيرها والكثير الدقيقة الكائنات هذه ضد

 شك هناك ليس لذلك[. 123,122] للميكروبات مضاد تأثير أقوى لها النانوية الجسيمات أصغر فإن ، أخرى

ً  النانوية الجسيمات تجعل التي األسباب أحد هو وهذا مهم، الحجم أن في ً  تحسنا  الستراتيجية في حقيقيا

 والفيزيائية الكيميائية الخصائص من العديد في الخذ بالعتبار يجب لكن .[125,124]للميكروبات المضادة

 [.126] البكتيريا اختراق على اوقدرته افعاليته تقييم للمواد النانوية عند

 

 .البايولوجيةالنانوية المحضرة وفعاليتها  األكاسيد( يوضح بعض 23-1الشكل )
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 Bacteria resistance to antibiotics                       للمضادات الحيوية مقاومة البكتريا  10-1

 عالج على من الممكن أن تؤثر الصحية الرعاية في عالمية مشكلة الحيوية للمضادات المقاومة تمثل 

سلبية  أو الجرام إيجابية البكتيريا ذلك في بما الحية الكائنات من كبيرة مجموعة تسببها التي المعدية األمراض

 تم Penicillin البنسلين  اكتشاف منذ. negative bacteria-positive and Gram-Gramالغرام 

في عالج الصابات الجرثومية  بنجاح األخرى للميكروبات المضادة والعوامل الحيوية المضادات استخدام

 بسبب الغالب في هو بكتيرية ساللة طريق عن الحيوية للمضادات المقاومة تطور صفة إن.  [127]

 في المثال سبيل على  [128].فعال غير عالجا إلى ان تصبح يؤدي مما الحيوية للمضادات الستخدام السيء

 المقاومة عن الكشف تم. األدوية إلى الوصول كفاية بسبب عدم أيًضا يحدث أن يمكن اقتصاديًا الفقيرة البلدان

 التي تلك ذلك في بما واسعة من العدوى بمجموعة يتعلق وفيما الحيوية المضادات فئات لجميع البكتيرية

 Escherichiaوبكتريا القولون  Staphylococcus aureusتسببها بكتريا المكورات العنقودية الذهبية 

coli [130,129] شائعة مشكلة طبية أصبحت أكثر أو الحيوية المضادات أحد مقاومة فإن. 

 Escherichia coli                                                                           بكتريا القولون 1-10-1

اك في المانيا وسميت آنذ 1885عام  Theoder Ederich   ول مرة من قبل العالماهذه البكتيريا  وصفت

Bacterium coli   باسم حالياوهي معروفة Escherichia coli  اذ عزلت من براز اطفال اصحاء لذا

عصيات صغيرة عبارة عن تمتاز هذه البكتيريا بكونها في حينها.  Nonpathogenicممرضة عدت غير 

 ،بواغألغير مكونة ل ،تتحرك بواسطة اسواط محيطيةوسالبة لصبغة كرام  وهي .( مايكرون0.5-(1.5الحجم 

 اوسعحراري  ىم لكنها تستطيع النمو في مد˚37ارة نمو لها درجة حروتكون اختيارية  لهوائيةهوائية او 

نسان ولكن عندما تدخل موقعا ألفي امعاء ا Symbioticمعيشة تكافلية هذه البكتيريا . تعيش )م˚15 -(45 من

نسجة الرخوة األمراض كالتهاب المجاري البولية والسحايا وتصيب األد من يغير طبيعي يمكن ان تسبب العد

  .Opportunistic bacteria [131]  ةنتهازيالبكتريا اللذلك تعد من 

     Staphylococcus aureus                                            الذهبية العنقودية المكورات 2-10-1

هي بكتيريا موجبة غرام غير متحركة وسميت بالمكورات العنقودية كونها تتجمع على شكل كرات غير 

بالذهبية ألنها تظهر على شكل مستعمرات  وسميت عنقود العنب عند رؤيتها تحت المجهرمنتظمة تشبه 

خاليا الدم  (. تستطيع هذه البكتريا تحليلBlood Agar) الدمصفراء اللون عند زراعتها وسط آجار 

كسجين. تعيش ووجود أو في غياب األ بشكل تام وتعتبر ل هوائية اختيارية أي تستطيع المعيشة في الحمراء

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/3bf588a0-4faa-4e81-99e4-28c8208130f2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/c445a68b-aa73-43f2-9b02-90505ae2fc9e
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/c445a68b-aa73-43f2-9b02-90505ae2fc9e
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/c445a68b-aa73-43f2-9b02-90505ae2fc9e
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المكورات العنقودية الذهبية عادة بشكل طبيعي على جلد اإلنسان كجزء من النبيت الطبيعي لإلنسان 

Normal flora  وفي تجويف األنف أو في الجهاز التنفسي. إل أنها يمكن أن تتسبب بمجموعة من ،

(، ومتالزمة Cellulitisطفيفة كالبثور، والدمامل، والتهاب النسيج الخلوي )  التهابات جلديةاألمراض مثل 

اللتهاب  للحياة مثل( فضال عن المراض المهددة Scalded Skin syndromeالجلد المحروقة )

( والتهاب العظم والنخاع وتجرثم الدم meningitis) التهاب السحايا( وPneumonia) الرئوي

(Septicemiaتعد بكتريا المكورات العنقودية واحدة من المسببات األكثر شيوًعا لألمراض المكتسبة .)  من

. وتعتبر المكورات العنقودية الذهبية بكتيريا انتهازية،  وتمتلك Nosocomial infections  المستشفيات

البكتيريا عامل مقاومة عالية للعالج بالمضادات الحيوية لكونها تعمل كحاجز لمنع تغلغل المضادات الحيوية، 

وايضا لحتوائها على إنزيمات مضادة للمضادات الحيوية. تنتشر هذه البكتيريا عادة من خالل التصال 

  المباشر بين البشر او الحيوانات الليفة ومشاركة المواد الشخصية أو لمس المعدات واألدوات الملوثة بها

[132]. 

 

 الحيوية للمضادات مقاومة سببت التي العوامل  11-1

Factors that generate resistance to antibiotics 

 هو المؤكدة البكتيرية العدوى لعالج بها الموصى الجرعة مستويات في الحيوية المضادات استخدامعدم  إن 

 فإن ، الحظ لسوء.  [133] مقاومة ساللت اختيار مخاطرمن  بكثير فيه الفائدة تفوق الذي التعرض من نوع

 تهدد التي اإلصابات من عالية نسبة جانب إلى هذا. مختبريًا ليس ( الحيوية المضادات) العالج من الكثير

 مثل الجيل الول أدوية نم الموصوف الحيوي المضاد يكون أن يجب لذا الفوري العالج تتطلب التي الحياة

Penicillin، Ampicillin، Amoxicillin، Cephalexin، Ampiclox، Chloramphenicol  

Erythromycin ،Gentamicin ،Tetracycline و Metronidazole [135,134]  .عالج يتعّرض 

 لمضادات الباهظة التكلفة أن حقيقة بسبب إضافي تحدي إلىالدول الفقيرة  العديد في المصابين األشخاص

 ،Amoxicillin / Clavulanic acid، Cefuroxime مثل الجيل الثاني من الحديثة الجراثيم

Ceftriaxone، Ofloxacin، Ciprofloxacin، Azithromycin ، Amikacin ،تكون عندما وغيرها 

 عالجية جرعات استخدام األخرى التحديات وتشمل.  [136] المرضى غالبية فهي ليست في متناول  متاحة

 اختيار فيها يتم حالة يخلق مما( المريض امتثال عدم أو مالئمة غير طبية وصفة طريق عن رئيسي بشكل)

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/54515afd-6d3f-43b9-a4e5-ad9e33a94cd5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1128befa-e40e-4634-bc1f-6a1ebe540468
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1128befa-e40e-4634-bc1f-6a1ebe540468
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/1128befa-e40e-4634-bc1f-6a1ebe540468
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/cf32bc5c-b243-42b5-b75f-2a61ad2838a7
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 ول الواصف بها يعلم ل( المستوى دون) رديئة نوعية ذات أدوية وتوريد بالتتابع المقاومة عالية ساللت

 اإلنسان يصنعها التي الظروف األخرى المشاكل وتشمل. البكتيريا قتل دون انتقائي ضغط يوفر أنه المريض

 مفيدة إنها بل ، فحسب الممرضة العوامل انتشار إلى تؤدي ل التي( الصحية وغير والرطبة الدافئة البيئات)

 يؤدي الذي الضعيف التخزين هو اآلخر والعامل . [137] مقاومةً  جينات تحمل التي المقاومة للكائنات أيًضا

 الموارد نقص ، ذلك إلى باإلضافة. التوزيع عملية أثناء الرطوبة و الحرارة طريق عن الدوية تدهور إلى

 في األوبئة تغذي التي الصحية الرعاية مراكز من العديد في العدوى على الفعالة للسيطرة الالزمة

  للميثيسيلين المقاومة (Staphylococcus aureus) العنقودية المكورات مثل المقاومة للكائنات المستشفيات

 بشكل وضع قد الحيوية للمضادات اإلنسان استخدامسوء  إن  .وغيرها للفانكوميسين المقاومة والساللت

 الجميع حساب على التطور عملية تسريع إلى أدى مما ، البكتيريا على طبيعي غير انتقائيًا ضغًطا واضح

 مسؤولية األكثر والستخدام أسرع بشكل الحيوية المضادات تطوير أن الواضح من المشكلة هذه لمعالجةو

 .[138] ضروريان أمران الحالية الحيوية للمضادات

  المجهرية لألحياء كمضادات النانوية األكاسيد عمل الية 12-1

mechanism of oxides nanoparticles as antibacterial activity 

 من العديد في واسع نطاق على للميكروبات كمضادات تأثيرها المعروفة في النانوية األكاسيداستخدمت 

النانوية  األكاسيد فعالية وتعزز تحفز أن يمكن عوامل عدة هناك. [139] والصناعية السريرية الظروف

 حجم انخفاض ان. والتركيز الكهروستاتيكية القوى الشكل، الستقرارية، الحجم، مثل للميكروبات كمضادات

 أعلى قدرة يمنحها مما الحجم الى السطح نسبة أيًضا من  يزيد بل فحسب ثباتتيها يزيد من ل المواد النانوية

ايضا  ممكن [141,140] الميكروبات لمضادات أعلى إمكانات لديها وبالتالي الخلية غشاء مع التفاعل على

والمواد النانوية وذلك لن   البكتيريا جاذبية توجه التي الكهروستاتيكية القوى تلعبه الذي الرئيسي الدور بسبب

 الشحنة الموجبة لأليونات يمكن ، الشحنة موجبة جزيئات تجذب الشحنة سالبة خلية جدار لها البكتيريا معظم

 الشحنة سالبة البروتينات ربط طريق عن الداخلية هياكلها تلفتو بسهولة الدقيقة الحية للكائنات تدخل أن

 أن يمكن والذي ايضا التركيز على للمواد النانوية الجراثيم المضاد التأثير يعتمد. [142] النووية واألحماض

 جميع تتعاون. الكائن المجهري المستهدف نوع على اعتمادًا المتباينة البكتيريا حساسية على بناء يختلف

 ومع. [143] األيونات بإطالق للميكروبات يزداد مضادًا تأثيًرا مواد نانوية ذات إلعطاء المذكورة المتغيرات

 للمواد النانوية تلعب دورا  ROS(Reactive oxygen speciesالتفاعلية ) األوكسجين أنواع فإن ذلك
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 واإلنزيمية البروتينية المستويات على والتغيير جذور حرة  الى انتاج يؤدي للجراثيم المضاد تأثير في حاسًما

 للخاليا السامة الفعاليات هذه (24-1كما مبين في الشكل )  DNAو RNA تحطيم الحماض النووية وأيًضا

 من العديد يثير مما النواة حقيقية خاليا وكذلك الدقيقة الحية الكائنات انواع جميع ضد فعال سالح هي

الكائنات الحية  خاليا كانت لو حتى الواقع في. المواد النانوية مع النظمة الحيويةبمالئمة  المتعلقة المخاوف

 فإنه ، القدرة هذه ROS إنتاج يتجاوز عندما الحرة بالجذور لحقت التي األضرار من الحد على قادرة الدقيقة

 األغشية لحقت التي األضرار إصالحها يمكن ل والتي ، واللتهابات ، التأكسدي اإلجهاد إلى يؤدي

 احترام المهم من النواة حقيقية خاليا على خطيرة آثار أي لتجنب وبالتالي ، النووي والحمض والبروتينات

 على ضارة آثار دون الدقيقة الحية الكائنات قتل أجل من المواد النانوية استخدام تنظم التي التركيز نافذة

 .[144] الخرى الخاليا

 

 عن الناتجة التفاعلية األكسجين ألنواع التعرض بعد البكتيريا لتفاعل تمثيل تخطيطي  (24-1) الشكل

 .واأليونات الجسيمات النانوية
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 أهداف البحث  13.1

، ةيالصناع، الطبيةالكثير من المجاالت النانوية  في  لألكاسيدلقد بيَّنت الدراسات الحديثة األهمية البالغة 

 -. لذا يمكن إيجاز أهداف البحث بما يأتي:ئيةة والكيميايالزراع

االنتقالية االولى من السلسلة (CoO , NiO, CuO, ZnO)تحضير اربع اكاسيد فلزية نانوية متسلسلة  .1

(3d)  للعناصر𝐶𝑜27
58.9،𝑁𝑖28

58.7     ،𝐶𝑢29
63.5  ، 𝑍𝑛30

 . طريقة الترسيب المشترك بواسطة  65.4

                   وهي  مختلفةكيميائية وفيزيائية تشخيص االكاسيد الفلزية النانوية المحضرة بطرق  .2

(FTIR, Raman ,XRD, EDX, SEM, AFM). 

ضادات الحيوية للميولوجية لألكاسيد الفلزية النانوية على نوعين من البكتريا المقاومة االب دراسة الفعالية .3

Staphylococcus aureus (G+) ,  Escherichia coli (G-)  من خالل اضافة خمسة تراكيز

  Micro-dilution brothباستخدام طريقة ميكروغرام /مليلتر و (500,400,300,200,100)

 .Absorbance Microplate Readerوباستعمال جهاز 

ودراسة تأثير حاالت االكسدة المختلفة على  CuOعلى   (PVP)تأثير استخدام مواد مثبتة للسطح دراسة  .4

 يولوجية.االفعالية الب

المقاومة  .  دراسة تأثير اضافة مزيج من االكاسيد النانوية و المضادات الحيوية على نوعين من البكتريا5

     وبثالث نسب Staphylococcus aureus (G+) ,  Escherichia coli (G-)ضادات الحيوية للم

 .) 3:1(( و1:1(، )1:3 (     

 



 
 

  

 الفصل الثاني

 المواد وطرائق العمل

Materials and Methods 
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 Materials and Methods             المواد وطرائق العمل                                        -2

 Instrument and Materials                                                           والمواد األجهزة 1-2

 Instrument                                                             المستعملة          األجهزة 1-1-2

 (.1-2المستخدمة في الدراسة مبينة في الجدول ) األجهزة

 المستعملة في الدراسة. األجهزة( 1-2جدول )

شركةال مكان العمل اسم الجهاز ت  المنشأ 

 االماني GMBH جامعه ديالى Sensitive balance ميزان حساس 1

االماني GMBH جامعة ديالى Magnetic stirrer المحرك المغناطيسي 2  

 المانيا GMBH جامعة ديالى pH-meter جهاز مقياس الحموضة 3

اكوري Lab Tech جامعة ديالى Oven الفرن الكهربائي 4  

االماني GMBH جامعة ديالى Ultrasonic bath  حمام بالموجات فوق الصوتية 5  

 مطيافية االشعة تحت الحمراء 6
transform -Fourier

infrared spectroscopy 

مستشفى 

 الكندي
Shimadzu اليابان 

7 
 مطيافية األشعة فوق البنفسجية

 المرئيةو

UV-Vis 

spectrophotometer 

مستشفى 

 الكندي
Shimadzu اليابان 

 Raman spectroscopy مطيافية رامان 8
 

 أيران

Thermo 

nicolet 

nexus 910 

 امريكي

 X-ray crystallography حيود األشعة السينية 9
كلية ابن 

 الهيثم
Shimadzu 

XRD-600 
 اليابان

 تشتت الطاقة باألشعة السينية 10
-dispersive X-Energy

ray spectroscopy 
 الماني Zeiss أيران

 مجهر المسح االلكتروني 11
Scanning electron 

microscope 
 الماني Zeiss أيران

 مجهر القوة الذري 12
Atomic Force 

Microscopy  
 جامعة بغداد

SPM 

AA3000 
 امريكا

 التشخيص الميكروبي االلي 13
Vitek 2 Compact 

System 
 2 مختبر اهلي

®
VITEK اامريك 

 Autoclave المؤصدة 14
مستشفى 

 الكندي
Hirayama اليابان 

 Incubator الحاضنة 15
مستشفى 

 الكندي
Fisher اامريك 

 Vortex mixer المازج الدوار 16
مستشفى 

 الكندي
Stuart انكلترا 

17 
جهاز قارئ امتصاصية 

 الصفائح الدقيقة

Absorbance Microplate 

Reader 
مستشفى 

 الكندي
BioTek اامريك 
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                                                                                               Materials المواد  2-1-2

 Chemical                                                               يةئالمواد الكيميا 1-2-1-2 

مبين تم استخدامها بدرجة عالية من النقاوة ومن عدة شركات وكما المستخدمة في الدراسة المواد الكيميائية 

  (.2-2في الجدول )

  ( المواد الكيمياوية المستخدمة في الدراسة.2-2جدول )

المصنعة  الشركة

 والمنشأ
 ت اسم المادة الصيغة الكيميائية

NP  Labtech 

(India) 
CoCl2.6H2O Cobalt(II) chloride hexahydrate   1 

Alfa Aesar 

(UK) 
Cu(NO3)2.3H2O Copper(II) nitrate trihydrate   2 

aljoud 

(Iraq) 
H2O Distilled water 3 

Scharlau   
(Spain) 

C2H5OH Ethanol 4 

Alfa Aesar 

(UK) 
Nicl2.6H2O Nickel(II) chloride hexahydrate  5 

Alfa Aesar 

(UK) 
(C6H9NO)n Polyvinylpyrrolidone  6 

NP  Labtech 

(India) 
NaOH Sodium hydroxide  7 

NP  Labtech 

(India) 
Zn(CH3COO)2.2H2O Zinc acetate  dihydrate 8 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrate
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Culture Media                                                             الزرعية األوساط   2-2-1-2  

 (.3-2جدول )مبينة في الالمستخدمة في الدراسة  الزرعية الجاهزة األوساط

 

 الزرعية. األوساط (3-2) جدول

 الشركة المصنعة والمنشأ الوسط الزرعي ت

 Nutrient agar Acumedia (USA) االكار المغذي 1

 Muller-Hinton  broth HIMEDIA (India) مرق مولر هنتن 2

 

  Antibiotics used in the study             المضادات الحيوية المستخدمة في الدراسة 3-2-1-2

 (.4-2استخدمت ثالثة مضادات حيوية على شكل مساحيق وكما مبين في الجدول )

 

 المضادات الحيوية القياسية المستخدمة في الدراسة.( 4-2جدول )

 الشركة المصنعة والمنشأ المضاد الحيوي ت

1 Amoxicillin Ajanta (India) 

2 Cephalexin Ajanta (India) 

3 Erythromycin Brawn (India) 

 

 البكتيرية المستخدمة في اختبار التضاد عزالتال 4-2-1-2

Bacterial isolates used in antibacterial assay 

 مرضى مراجعين في مستشفى الكندي التعليمي من البكتريا الممرضة المعزولة منعزلتين  استخدمت

من قبل  وشخصت (E.coli) لمون الغرام واالخرى سالبة (S.aurus)غرام الاحداها موجبة لملون 

التشخيص الميكروبي  جهازبا هتشخيص تأكيدثم جرى  مختبر المستشفى المذكورالعاملين المختصين في 

 .(2-5) في الجدولكما مبين و ،(2،1)ملحق رقم  Vitek 2 Compact System  االلي

 

 .المستخدمة في الدراسةالبكتيرية  عزالتال( 5-2)جدول 

تفاعلها مع  اسم العزلة

 كرام صبغة

 مكان جمعها مصدر االصابة

Staphylococcus aureus     الكندي التعليميم.  الجلدالتهابات  موجبة 

 Escherichia coli الكندي التعليميم.  التهاب المجاري البولية سالبة 
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 Preparation methods                                                      طرائق العمل 2-2

 طريقة الترسيب المشترك  بوساطةتحضير االكاسيد النانوية  2-2-1

Preparation of nanoparticle Oxides by co-precipitation method 

 لتحضيرإحدى الطرق المهمة والتي تعتبر طريقة الترسيب المشترك  تم في هذه الدراسة استخدام

تبدأ . فضال عن كونها طريقة سهلة ورخيصةالعالية  كفاءتهابسبب  تماثلالجسيمات النانوية ذات الحجم الم

كما متجانس الخالل الترسيب المشترك  (Bottom up) (األعلىالى  األسفل)من الطريقة من النواة  هذه

 :الخصائص التاليةبالمشترك  وتمتاز طريقة الترسيب (.2-1مبين في الشكل )

 .جزئيا ذائبةالمادة المترسبة تكون  .1

 .التشبع الفائق يتم تشكيل عدد كبير من الجزيئات الصغيرة الحجم بسبب .2

 .جزيئاتهاتوزيع نسب و والمساحة السطحيةؤثر على حجم الجسيمات تحالة التشبع  .3

  :طريقة الترسيب المشترك هيلالعامة  المعادلةان  .4

xA
y+

(aq) + yB
x- 

(aq)                    AxBy (s) 

يميائي، األكسدة والتحلل مثل االختزال الك بطرق مختلفةالترسيب المشترك أجراء تفاعل يمكن  .5

الترسيب  المشترك عن طريق تغيير بعض عوامل أخرى مرتبطة بالذوبان بيمكن القيام و المائي.

 [69].درجة الحرارة والتركيز مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المشترك طريقة الترسيب اسطةبو( يوضح عملية التحضير 2-1)شكل 
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   Preparation of cobalt oxides nanoparticles النانوي الكوبالتأوكسيد  تحضير 1-1-2-2

في منه غم  0.9 وذلك بإذابة CoCl2.6H2Oمن ملح كلوريد الكوبالت المائي موالري  0.08تم تحضير 

بصورة ذوبان المادة  لحيندقيقة  30لمدة على محرك مغناطيسي  حلولوضع المو ماء ال أيونيمليليتر  50

ثم  ماء ال أيونيكمية من  منه في غم 1.6وذلك بإذابة  NaOH، حضر محلول هيدروكسيد الصوديوم تامة

مع  الكوبالتالى محلول  هذا المحلولمن مليليتر  150 أضيفماء ال أيوني، مليليتر  200 أكمل الحجم الى

اكثر  الرقم الهيدروجيني عدم ارتفاعم مع مراقبة 80التحريك المستمر باستخدام المحرك وبدرجة حرارة 

 غسل الراسب و رشح في درجة حرارة الغرفة ثمساعة  12المزيج لمدة ترك   فترة التفاعل، طيلة 9من 

ثم حرق  م 80 بدرجة حرارةدقيقة  30لمدة  راسبال جفف .االيثانولكحول و ماء ال أيونيالناتج باستعمال 

-2) الشكل .في درجة حرارة الغرفة ساعة 24لمدة في المجفف  تركو ساعة 2لمدة م  400 بدرجة حرارة

 .[145] النانوي الكوبالتاوكسيد  تحضير خطوات ( يوضح2

+ 6NaCl + 6H2O 3Co(OH)2                      3CoCl2.6H2O + 6NaOH 

                   Co3O4 + 2H2O + H2 3Co(OH)2     

 

 

 

 

 

 

136AT2GZF 

 

 

 

 

 

 

 .أوكسيد الكوبالت النانوي تحضير خطوات( يوضح 2-2شكل )

 

 
NaOH 

Sodium hydroxide 

CoCl2.6H2O 

dissolved in H2O 

3Co(OH)2 

Cobalt  hydroxide 

Co3O4 

Cobalt oxide 

400C
0
  

pH=9 

2  h 
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        Preparation of nickel oxide nanoparticles أوكسيد النيكل النانويتحضير  2-1-2-2

مليليتر  125في منه  غم 3 وذلك بأذبة   NiCl2.6H2Oمن كلوريد النيكل المائي موالري 0.1تم تحضير 

، بصورة تامةذوبان المادة  لحيندقيقة  30وضع  المحلول على محرك مغناطيسي لمدة و ماء ال أيوني

الرقم  ليصلعن طريق قطرة موالري  1كيز تر NaOHمن هيدروكسيد الصوديوم مليليتر  2.5 أضيف

لمدة  راسبال جفف. وكحول االيثانول ماء ال أيونيباستعمال  غسل الراسبو رشح ثم. 9الهيدروجيني الى 

في  وضع الراسبوساعات  3لمدة م 400 بدرجة حرارة راسبحرق الثم  م. 80 بدرجة حرارةدقيقة  30

اوكسيد النيكل  التحضير خطوات ( يوضح3-2) الشكل. في درجة حرارة الغرفة ساعة 24المجفف لمدة 

 .[146] النانوي

 

NiCl2.6H2O + H2O + 2NaOH                     NiO + 8H2O + 2NaCl 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تحضير أوكسيد النيكل النانوي خطوات( يوضح 3-2شكل )

 

NaOH 

Sodium hydroxide 

NiCl2.6H2O 

dissolved in H2O 

Ni(OH)2 

Nickel  hydroxide 

NiO 

Nickel oxide 

400C
0
 

pH=9 

3 h 
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    Preparation of copper oxide nanoparticles أوكسيد النحاس النانويتحضير  3-1-2-2

 100في  منه غم2.9وذلك بإذابة  Cu(NO3)2.3H2O من نترات النحاس المائيةموالري  0.1تم تحضير 

لحين ذوبان المادة بصورة دقيقة  30وضع  المحلول على محرك مغناطيسي لمدة و ماء ال أيوني مليليتر 

لحين  وسخن حركثم الى المحلول  Polyvinylpyrrolidone (PVP) منغم  1.2 يف، اضتامة

 الوصول الى هذه الدرجة تمت اضافة هيدروكسيد الصوديوم تركيزبعد م.  60 الوصول الى درجة حرارة

ظهور  لحينتم تحريك المحلول لمدة ساعة . 9ليصل الرقم الهيدروجيني الى عن طريق قطرة موالري  1

 30لمدة الراسب  جففثم االيثانول كحول و ماء ال أيونيغسل الراسب باستعمال ورشح . راسب اسود

المجفف  وجفف بوساطةساعات  3لمدة م  500 حرق الراسب بدرجة حرارة م. 80 بدرجة حرارةدقيقة 

 .[147] اوكسيد النحاس النانوي خطوات ( يوضح4-2) الشكل . بدرجة حرارة الغرفة ساعة 24لمدة 

 

Cu(NO3)2.3H2O +2NaOH                    CuO + 2NaNO3 + 4H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أوكسيد النحاس النانوي خطوات حضيريوضح  (4-2) شكل

 

NaOH 

Sodium hydroxide 

Cu(NO3)2.3H2O 

dissolved in H2O 

Cu(OH)2 

Copper  hydroxide 

+ 

PVP 

 

CuO 

Copper oxide 

500C
0
 

pH=9 

3 h 
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 Preparation of zinc oxide nanoparticles         النانوي زنكأوكسيد التحضير  4-1-2-2

منه غم  9.2 وذلك بإذابة (Zn(CH3COO)2·2H2Oمن خالت الزنك المائية )موالري   0.4تم تحضير 

لحين ذوبان المادة دقيقة  30وضع المحلول على محرك مغناطيسي لمدة و ايوني ال ماء مليليتر  100في 

ليصل الرقم الهيدروجيني على شكل قطرات  موالري 1هيدروكسيد الصوديوم تركيز  أضيف ،بشكل تام

غسل الراسب ورشح  .ظهور راسب لحين ةساع 2لمدة م  70 المحلول عند درجة حرارة حركم ث 9الى 

حرق . م80بدرجة حرارة دقيقة  30لمدة الراسب  فجفثم االيثانول، كحول و ماء ال أيونيباستعمال 

في درجة  ساعة 24المجفف لمدة  بوساطة الراسب وجففساعات  5لمدة م  500بدرجة حرارة راسب ال

   .[148]اوكسيد الزنك النانوي تحضير خطوات ( يوضح5-2)الشكل . حرارة الغرفة

 

+ 2CH3COONa + 3H2O ZnO                 Zn(CH3COO)2·2H2O + 2NaOH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 .النانوي الزنكتحضير أوكسيد خطوات يوضح  (5-2) شكل       

 

 

NaOH 

Sodium hydroxide 

Zn(CH3COO)2·2H2

O dissolved in H2O 

Zn(OH)2 

Zinc  hydroxide 

ZnO 

Zinc oxide 

500C
0
  

pH=9 

5 h 
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 المحضرة تقنيات توصيف البنية النانوية لألكاسيد النانوية 2-2-2

Nanoparticle characterization techniques of oxides nanoparticles prepared 

 الكوبالتوهي اوكسيد  المحضرة في هذه الدراسة يةالنانولألكاسيد  المظهريةتحديد الخصائص  تم

(Co3O4( اوكسيد النيكل ،)NiO ،)( اوكسيد النحاسCuO )( واوكسيد الزنكZnO .)الطرق  بوساطة

 :الكيميائية والفيزيائية التالية 

 .(FTIR)مطيافية االشعة تحت الحمراء  .1

 . (XRD)حيود األشعة السينية .2

 .(EDX)تحليل األشعة السينية المشتتة للطاقة  .3

 (.Raman) مطيافية رامان .4

 (.SEM) المسح المجهري اإللكتروني .5

 . (AFM) مجهر القوة الذرية .6

 واالساس العلمي لعملها: وفيما يلي شرح موجز عن كل تقنية

 

 مطيافية األشعة تحت الحمراء 2-2-2-1

Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)   

لمواد. التحليل الطيفي المتصاص األشعة ليعتبر التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء تقنية غير مدمرة 

 (FTIR) المادة كوظيفة لتردد الفوتون. يوفرتحت الحمراء هو دراسة تفاعل األشعة تحت الحمراء مع 

، مما يجعلها مفيدة لتحليل المواد الكيميائية والهياكل الجزيئية االواصرمعلومات حول اهتزاز وتدوير 

العضوية وبعض المواد غير العضوية. يمثل طيف األشعة تحت الحمراء بصمة لعينة ذات امتصاص 

ة هي مزيج فريد الذرات التي تتكون منها المادة. ألن كل ماد اواصرتوافق مع ترددات االهتزازات بين ي

، ال يوجد مركبان ينتجان طيف األشعة تحت الحمراء نفسه بالضبط. لذلك ، يمكن أن ينتج عن من الذرات

مواد المختلفة. باإلضافة التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء تحديد إيجابي )تحليل نوعي( لكل أنواع ال

ن حجم القمم في الطيف هو مؤشر مباشر على كمية المواد الموجودة. األشعة تحت الحمراء ، فإإلى ذلك

سم (10 – 400 عادةً إلى ثالث مناطق: قريبة FTIR هي أداة ممتازة للتحليل الكمي. تنقسم منطقة
-1

( ،

سم  (400 - 4000) منتصف
-1

سم (4000 – 14000) ، والبعيدة
-1

. تمتلك فوتونات األشعة تحت الحمراء 

التي تربطها. مثل التحوالت  باألواصرطاقة كافية للتسبب في اهتزاز مجموعات الذرات فيما يتعلق 
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اإللكترونية، تتوافق هذه التحوالت االهتزازية مع طاقات متميزة، وتمتص الجزيئات األشعة تحت الحمراء 

 .(6-2)ا مبين في الشكل وكم فقط عند أطوال موجات وترددات معينة

 

 .تقنية طيف االشعة تحت الحمراءل تخطيط يوضح (6-2)الشكل 

     Basic principle                                                                   المبدأ األساس

تتحكم في كمية  تنبعث طاقة األشعة تحت الحمراء من مصدر أسود الجسم متوهجة. يمر هذا الشعاع بفتحة

ثم تدخل الحزمة حيز  .لتداخل حيث يتم "الترميز الطيفي"الطاقة المقدمة للعينة ، تدخل الحزمة في مقياس ا

العينة حيث يتم إرسالها أو تنعكس على سطح العينة، وهذا يتوقف على نوع التحليل الذي يتم إنجازه. هذا 

بعدها  .، والتي تعد مميزة بشكل فريد للعينةلطاقةه امتصاص ترددات محددة من اهو المكان الذي يتم في

تنتقل الحزمة أخيًرا إلى الكاشف إلجراء القياس النهائي. واخيرا يتم ترقيم اإلشارة المقاسة وإرسالها إلى 

 .[149] الكمبيوتر ثم يتم تقديم الطيف باألشعة تحت الحمراء النهائي للمستخدم للتفسير وأي معالجة أخرى

 

                                               X-Ray Diffraction (XRD) حيود األشعة السينية 2-2-2-2

األشعة السينية هي إشعاع كهرومغناطيسي مشابه للضوء، ولكن مع طول موجي أقصر بكثير )عدد قليل 

مشحونة بالكهرباء من الطاقة الكافية. في أنبوب األشعة الجزيئات المن أنجستروم(. يتم إنتاجها عند تباطؤ 

عبر األقطاب اإللكترونية نحو هدف معدني )األنود(. اإللكترونات السينية ، يوجه الجهد العالي المحفوظ 

 .(7-2في الشكل ) بينكما م يتم إنتاج األشعة السينية عند نقطة التأثير، وتشع في جميع االتجاهات.
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 .حيود االشعة السينيةيوضح مخطط تقنية  (7-2)الشكل 

 

 Basic principle                                                                     المبدأ األساس

العام يحدث على الرغم من أن  تشارإذا واجهت شعاع األشعة السينية المصادفة شبكة بلورية  فإن االن

 تشارمعظم التشتت يتداخل مع نفسه ويتم التخلص منه )التداخل المدمر( يحدث االنعراج عندما يكون االن

األخرى. في ظل هذه الحالة ، تتحد  ات المنبعثةمن  الذر المنتشرةفي اتجاه معين في الطور مع األشعة 

)تداخل بناء(. تُعرف العالقة التي ا تعزز بعضها بعضجة معززة جديدة االنعكاسات لتشكل جبهات مو

، حيث أن كل مادة بلورية بما في ذلك البوليمرات شبه لحيود باسم قانون أو معادلة براغيحدث بها ا

كسيد المعادن والفلزات وسليكات نانوية متعددة الطبقات لديها بنية ذرية والبلورية وكذلك جزيئات نانو أ

 . [150]شعة السينية في ترتيب أو نمط حيود مميزر األتنتشوسوف  مميزة

 

 للطاقة المشتتةتحليل األشعة السينية  3-2-2-2

Analysis of Dispersive X-ray Energy  (EDX) 

 تحليل األشعة السينية المشتت في الطاقة هو تقنية لتحليل العناصر القريبة من السطح وتقدير نسبتها في

 .(8-2)في الشكل  بينكما مو مما يعطي خريطة شاملة للعينة موضع مختلف
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 االشعة السينية المشتتة للطاقة.يوضح مخطط تقنية  (8-2)الشكل  

 Basic principle                                                                       المبدأ األساس

شعاع وذلك عن طريق ضرب .  SEM تقنية المجهر االلكتروني يتم استخدام هذه التقنية بالتزامن مع

هذا يسبب انبعاث   20keV - 10موصلة. طاقة الشعاع عادة ما تكون في نطاق السطح عينة لاإللكترون 

األشعة السينية من المادة. تعتمد طاقة األشعة السينية المنبعثة على المادة قيد الفحص. يتم إنشاء األشعة 

فان تحليل األشعة السينية المشتتة ميكرون في العمق، وبالتالي  2منطقة حوالي السينية في ال

مع هي تقنية الحصول على صورة لكل عنصر للعينة  وانما ليست حقا تقنية علوم السطح  (EDX)للطاقة

عن طريق تحريك شعاع اإللكترون عبر المادة ، نظًرا النخفاض كثافة األشعة تحديد نسبة في العينة 

 .  [151]السينية، تستغرق الصور عادة عدة ساعات للحصول عليها

 

                                                                Raman spectrometryمطيافية رامان 4-2-2-2

هو تقنية التحليل الطيفي المستخدمة في فيزياء المواد المكثفة والكيمياء لدراسة أوضاع  مطيافية رامان

في النظام وهي تعتمد على تشتت غير مرن أو تشتت  ةوغيرها من التردد المنخفض المتناوبةالذبذبات 

نه طاقة في النظام مما ينتج ع الفوتوناترامان من ضوء الليزر أحادي اللون يتفاعل ضوء الليزر مع 
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التحول في الطاقة يعطي معلومات حول أوضاع ولفوتونات الليزر التي يتم تحويلها ألعلى أو ألسفل 

 .(9-2)في الشكل  بينكما م  في النظام الفوتون

 

 .رامان الطيفي يوضح مخطط تقنية( 9-2الشكل )

 Basic principle                                                                     المبدأ األساس

مما يؤدي الى اثارة الفوتون سحابة اإللكترون  فيالضوء على جزيء يتم تسليط يحدث تأثير رامان عندما 

تحفيز الجزيء من . بالنسبة لتأثير رامان سيتم (السحابة االلكترونيةاإللكترونات في احدى )المعارض 

واالسترخاء في حالة تحفيز الذبذبات والتي تولد إشارات تشتت رامان  علىالحالة األرضية إلى حالة طاقة ا

 انتشار رامان يطلق عليه بعد ذلك شار تانفإن  عل في حالة طاقة اهتزازية مرتفعةإذا كان الجزيء بالف

تغيير االستقطاب الجزيئي أو مقدار تشوه سحابة اإللكترون فيما يتعلق بالتنسيق ان  .رامان المضاد

يحدد مقدار التغير االستقطابي كثافة تشتت رامان  في اذ مطلوب للجزيء إلظهار تأثير رامان  االهتزازي

 .[152] حين أن تحول رامان يساوي المستوى التذبذبي الذي ينطوي عليه

 

 االلكتروني الماسحالمجهر  5-2-2-2

Scanning electron microscope (SEM) 

هو مجهر يصور سطح العينة عن طريق مسحها باستخدام حزمة عالية الطاقة من اإللكترونات. تستخدم 

المجاهر الضوئية التقليدية سلسلة من العدسات الزجاجية لثني موجات الضوء وإنشاء صورة مكبرة بينما 
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 المسح الضوئي صوًرا مكبرة باستخدام اإللكترونات بدالً من موجات الضوء، ينشئ المجهر اإللكتروني

 .(10-2)في الشكل  بينكما م

 

 للمجهر االلكتروني الماسح. يوضح مخطط (10-2)الشكل 

 Basic principle                                                                    المبدأ األساس

شعاع اإللكترونات بسطح العينة يتم إنشاء إشارات على شكل إلكترونات ثانوية وإلكترونات عندما تصطدم 

إلى الخلف وأشعة سينية مميزة التي تحتوي على معلومات حول تضاريس السطح للعينة وتكوينها  نتشرةم

 5-1إنتاج صور عالية الدقة لسطح العينة مع الكشف عن تفاصيل بحجم  SEM يمكن لـو وما إلى ذلك

الحزمة عبر أزواج من ملفات المسح الضوئي أو أزواج من لوحات منحرفة في عمود  تمر نانومتر

اإللكترون إلى العدسة النهائية  والتي تنحرف عن الشعاع أفقياً وعمودياً بحيث يمسح بطريقة نقطية على 

ات وتضخيمها وعرضها اإللكترونية للكشف عن اإلشار األجهزةمساحة مستطيلة من سطح العينة. تُستخدم 

كصورة على أنبوب أشعة الكاثود يتم فيه مزامنة المسح النقطي مع المجهر. وبالتالي فإن الصورة 

  . [153]المعروضة هي خريطة توزيع لشدة اإلشارة المنبعثة من المنطقة الممسوحة ضوئيًا من العينة

 

 Atomic Force Microscope (AFM)                                    مجهر القوة الذرية 6-2-2-2

. يالنانو كيباترلل يةلصوراسطح من الناحية الكمية واليعتبر مجهر القوة الذرية مثاليًا لقياس كمية خشونة 

مثبت  ا النتوء كون هذيذات ابعاد ميكروية تقوم بالمرور على السطح المراد مسحه نتوء يتألف الجهاز من 
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على الحامل وعلى السطح المراد مسحه يتم إسقاط شعاع  اعمودي نفسه وكون هيإلى حامل افقي بينما 

وبالتالي مع تنوع تضاريس السطح  النتوءليزري على الحامل والذي يرتفع وينخفض مع ارتفاع وانخفاض 

يتم تحديد ورسم تضاريس  من ارتفاع وانخفاض ويتم التقاط منعكس الشعاع الليزري على الحامل وبالتالي

 (.11-2)في الشكل  مبين السطح الممسوح تبعا لحركة منعكس الشعاع الليزري كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لمكونات مجهر القوة الذرية يوضح مخطط( 11-2الشكل )

 Basic principle                                                                        المبدأ األساس

كان المبدأ األساسي والتطبيقات المجهري للقوة الذرية موضوع عدد من المراجعات الممتازة في المجهري 

 من بالقرب قعينانو متر(   10دائرة نصف قطرها بحدود  د )لذرية  يوجد مجس يتكون من طرف حللقوة ا

 ،نتوءال لىالليزر ع اينعكس فيه الضوئية الماسحات باستخدام عينة سطح عبر مسحه يتم نتوء شعاع نهاية

ويتم إنشاء الصور من خالل حلقة  علمة تشغيل معينة على مستوى ثابتأثناء المسح يتم الحفاظ على م

، وهي  AFM التغذية المرتدة بين نظام الكشف البصري والماسحات الضوئية. هناك ثالثة أوضاع لمسح

، يقوم الطرف بمسح العينة في في وضع االتصال .وضع االتصال، ووضع عدم االتصال ووضع التنصت

ضد سطح العينة.  نتوءعلى الطرف عن طريق دفع ال قوى التنافراتصال وثيق مع سطح المادة. يتم تعيين 

يحوم طرف المسح حوالي  أذ في وضع عدم االتصال AFMويتم إنشاء صور  نتوءاليتم قياس انحراف 

50-150 Å ويتم إنشاء الصور  ابة التي تعمل بين الطرف والعينةقوى الجذفوق سطح العينة. يتم قياس ال

الطبوغرافية عن طريق مسح الطرف فوق السطح. يتم تنفيذ وضع التنصت على التصوير في الهواء 

بترددها الرنان )غالبًا ما يكون مئات الكيلو هرتز(. تتسبب حركة بيزو  النتوءالمحيط عن طريق تأرجح 
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ثم يتم تحريك الطرف المتذبذب نحو  ال يكون الطرف مالمًسا لسطح مادة ما عندما النتوءفي تأرجح 

السطح حتى يبدأ في الضغط على السطح أثناء المسح  تالمس األطراف المتذبذبة رأسياً بالتناوب السطح 

التذبذب يبدأ في  نتوءنظًرا ألن  دورة/ثانية 500000و  50000وتنطفئ عموًما بتردد يتراوح بين 

بسبب فقدان الطاقة الناجم عن مالمسة الطرف النتوء التالمس بشكل متقطع مع السطح يتم تقليل تذبذب 

 .  [154]للسطح

 

 Antibacterial Activity     المضادة للبكترياالفعالية  دراسة 3-2-2

 

 of Cultural Media                           Preparation الزراعية األوساطتحضير  1-3-2-2

وفق تعليمات الشركة المصنعة والمثبتة ( 3-2جدول )الزرعية الجاهزة والموضحة في  األوساطحضرت 

دقيقة. حضنت االطباق  15م لمدة 121درجة حرارة ب ثم عقمت بالمؤصدةعلى العبوة الخاصة بكل وسط 

حفظت في الثالجة  ثم الميكروبي التلوثساعة للتأكد من خلوها من  24م لمدة 37درجة حرارة بالمحضرة 

 لحين االستعمال.

 

 Maintenance of Bacterial Isolates                               ادامة العزالت البكتيرية 2-3-2-2

لمدة  م 37درجة حرارة ب مستخدمة في هذه الدراسةالعزالت البكتيرية التنمية استعمل وسط االكار المغذي ل

اسابيع وذلك بتنشيطها على وسط  3ساعة ثم حفظت في الثالجة لحين االستعمال. تم تجديدها كل  24

 حتى اكتمال بحالة نشطةالمرق المغذي ثم اعادة زرعها على وسط اكار مغذي جديد لضمان بقاء العزالت 

 .[155] الدراسة

 

                             Preparation of Bacterial Suspension تحضير عالق البكتريا 3-3-2-2

x 10 5 حضر العالق البكتيري بتركيز
6

 الىنامية  مستعمرات بكتيرية 5الى  3 وذلك بنقل يلترخلية/مل 

مرق مولر  من وسط يلترمل 5على  محتويةلى انبوب اختبار ا (loop) الناقل بوساطة وسط االكار المغذي

نانومتر  630على طول موجي  الضوئية قراءة االمتصاصية. تم المعقم Mueller-Hinton Broth هنتن

وصفر الجهاز بمحلول كف
ء
 blank من وسط مرق مولر هنتن. 

 

 



  Materials and Methods                                                 العملالمواد وطرائق الفصل الثاني: 

45 
 

 تحضير محاليل االكاسيد النانوية 4-3-2-2

Preparation of Nanoparticles Stock Solutions  

تر يملي غرام/مليل 2من االكاسيد النانوية المحضرة بتركيز  Stock solutionsخزين  محاليلحضرت 

 الموجاتب حماموضع المحلول في و ماء مقطرمليليتر  10ملي غرام من كل أوكسيد في  20وذلك بإذابة 

في تحضير   C1V1=C2V2دقيقة. استخدم قانون التخفيف 30لمدة  Ultrasonic bath الصوتية فوق

 .مليليتر/يكروغرامم 1000-200سلسلة من التراكيز المضاعفة 

 

 Preparation of Antibiotic Stock Solutions   تحضير محاليل المضادات الحيوية 5-3-2-2

وذلك بإذابة مليلتر ملي غرام/ 2من المضادات الحيوية بتركيز  Stock solutionsحضرت محايل خزين 

في تحضير   C1V1=C2V2ماء مقطر. استخدم قانون التخفيف مليلتر  10ملي غرام من كل مضاد في  20

 ميكروغرام/مليلتر. 1000-200سلسلة من التراكيز المضاعفة 

 

  المضادة للبكترياالفعالية على  مع المضادات الحيوية يةمركبات النانوالمزج  تأثير 6-3-2-2

Combining effect of nanoparticles with antibiotics on antibacterial activity 

وذلك حسب نسب المزج الموضحة في  تم دراسة تأثير مزج االكاسيد النانوية مع المضادات الحيوية

  .للحصول على التراكيز النهائية من كل مادة (6-2)الجدول 

 المضادات الحيوية.مزج االكاسيد النانوية مع نسب  (6-2)جدول 

 الثالثة النسبة الثانية النسبة االولى النسبة

 مركب نانوي : مضاد حيوي

3            :1 

 مركب نانوي : مضاد حيوي

1                :1 

 مركب نانوي : مضاد حيوي

1              :3  

 (µg/mlالتركيز النهائي ) (µg/mlالتركيز النهائي ) (µg/mlالتركيز النهائي )

25:75 50:50 75:25 

 

 التخافيف النصفية الدقيقة لبكتريا بطريقةل المضادةفعالية ال اختبار 7-3-2-2

Antibacterial assay using broth Microdilution method 

أضيف . [156] في اختبار الفعالية المضادة للبكتريا وفقا لطريقةالنصفية الدقيقة  التخفيفاستخدمت طريقة 

صفائح العيارية الدقيقة  حفر الى أو المضاد الحيوي ول االوكسيد النانويلمايكروليتر من مح 100



  Materials and Methods                                                 العملالمواد وطرائق الفصل الثاني: 

46 
 

Microliter plate  مايكروليتر من  100لكل تركيز ثم اضيف الى كل حفرة  مكررات ةبواقع ثالث

بواقع مايكروليتر من المزروع البكتيري  200اضيف . (3.3.2.2المزروع البكتيري المحضر بالفقرة )

م 37حضنت الصفيحة بدرجة حرارة . (12-2الشكل )كما مبين في  كمعاملة سيطرة سالبة مكررات ةثالث

امتصاصية  قارئباستخدام  نانوميتر 630 موجيعلى طول  الضوئية االمتصاصية قرات .ساعة 24ولمدة 

 البكتريا نمو لتثبيط النسبة المئوية تم احتساب .Microplate Reader الصفائح الدقيقة

(Growth Inhibition %)  االتية حسب المعادلة أو المضادات الحيوية  مركبات اكاسيد النانو بوساطة: 

  = النسبة المئوية للتثبيط )%(
 لعينةاامتصاصية معاملة  –امتصاصية معاملة السيطرة السالبة 

x 100 
 امتصاصية معاملة السيطرة السالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في اختبار المستخدمة Microplate( يوضح تخطيط الصفيحة الدقيقة 12-2الشكل )

 الفعالية المضادة للبكتريا.

 

 Statistical analysis                                                              التحليل االحصائي 4-2-2

(. Graph Pad Prism 8.0)البكتريا احصائيا باستعمال برنامج  علىمركبات النانو  تأثيرتم تحليل نتائج 

المتوسطات ( لالستدالل على المعنوية وبيان One way ANOVAاستخدم تحليل التباين وحيد االتجاه )

 . P<0.05 عند مستوى معنوية Meansالحسابية 
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Results and discussion                                                                     3- النتائج والمناقشة  

Diagnosis of nanoparticles Oxides                                       النانوية األكاسيدتشخيص 1-3 

               Fourier-transform infrared spectroscopy مطيافية االشعة تحت الحمراء  1-1-3

 متابعة  تشخيص المركبات الكيميائية من خاللاألشعّة تحت الحمراء بشكٍل واسع في  تخدم مطيافيةتس  

قبل  اتللمركب ةكيب الداخلياالفعّالة الموجودة ضمن الترالمجاميع  في ُحزم امتصاصواالزاحات التغيرات 

الرئيسة   االمتصاصفي مواقع حزم  ختالفاتهذه االمن المعروف إن ظهور ووبعد حصول عملية التفاعل. 

 .يعد مؤشراً على حدوث التفاعل

    FTIRالنانوي بواسطة  الكوبالت أوكسيدتشخيص  1-1-1-3

Diagnosis of nano-cobalt oxide by FTIR 

( (CoCl2.6H2Oالمائي  الكوبالتكلوريد  لحلمفي هذه الدراسة تم تسجيل أطياف االشعة تحت الحمراء 

بعد تهيئتها  (1-3)النانوي قبل اجراء التفاعل كما مبين في الشكل  الكوبالت أوكسيدالمستخدم في تحضير 

سم(4000-400) المدى وضمن (KBr)بروميد البوتاسيوم  ععلى هيئة اقراص م
-1

جرى تحديد مواقع حزم  

االمتصاص لنخبة من المجاميع الفعالة ومحاولة تفسيرها باالعتماد على ما ورد في االدبيات مع مالحظة 

حزم المائي  الكوبالتلكلوريد التغيرات الحاصلة لهذه الحزم في الشكل والشدة حيث بينت اطياف ملح 

سم 640،  808،  1643،  3402عند ) امتصاص 
-1

سم3402حزمة االمتصاص )، تعود ( 
-1

( الى 

سم1643)متصاص بينما تعود حزمة اال ،(O−H) اهتزازات مط مجموعة الهيدروكسيل
-1

( الى اهتزازات 

سم808تعود حزمة االمتصاص ) ،(O−H)انحناء مجموعة الهيدروكسيل 
-1

 الى اهتزازات( 

سم 640وتعود اهتزازات حزمة االمتصاص )  (Cl−Co−Cl)مط
-1

بينما . (Co−Cl) مط اهتزازات( الى 

     عندجديدة حزم امتصاص المحضر وجود النانوي  الكوبالت وكسيدأل االشعة تحت الحمراء تظهر أطياف

سم 578, 671) 
-1

سم 671( تعود حزمة االمتصاص )
-1

بينما تعود حزمة  (O−Co−O) مط ( الى اهتزازات

سم578االمتصاص )
-1

 2-3)بين الشكل )مكما ووعدم ظهور باقي الحزم ( Co−O) مط ( الى اهتزازات

[157].  
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 .المائي الكوبالت كلوريدل االشعة تحت الحمراء طيف يوضح( 1-3) لشكلا

 

 .النانويالكوبالت  وكسيدأل الحمراء تحت االشعة( يوضح طيف 2-3الشكل )

 

O-H 

3402 

O-H 

1643 

Cl-Co-Cl 

808 

Co-Cl 

640 

O-Co-O 

671 

Co-O 

578 
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 FTIR بواسطة النانوي النيكل أوكسيد تشخيص 2-1-1-3

Diagnosis of nano- nickel oxide by FTIR 

المستخدم في تحضير  ( (NiCl2.6H2Oكلوريد النيكل المائي لملح الحمراء تحت االشعة أطياف تسجيل تم

 عم اقراص هيئة على تهيئتها بعد (3-3)النيكل النانوي قبل اجراء التفاعل كما مبين في الشكل  أوكسيد

سم (4000-400) المدى وضمن( KBr) البوتاسيوم بروميد
-1

 من لنخبة االمتصاص حزم مواقع تحديد جرى 

 لهذه الحاصلة التغيرات مالحظة مع االدبيات في ورد ما على باالعتماد تفسيرها ومحاولة الفعالة المجاميع

 ، 1635 ، 3201) عند امتصاص حزم المائي النيكل لكلوريد ملح اطياف بينت حيث والشدة الشكل في الحزم

سم 650 ، 810
-1

سم3201) االمتصاص حزمة تعود ،( 
-1

 الهيدروكسيل مجموعة مط اهتزازات الى( 

(O−H)، سم1635) االمتصاص حزمة تعود بينما
-1

 الهيدروكسيل مجموعة انحناء اهتزازات الى( 

(O−H) ،سم810) االمتصاص حزمة تعود
-1

 حزمة اهتزازات وتعود(  Cl−Ni−Cl) مط اهتزازات الى( 

سم650) االمتصاص
-1

 وكسيدأل االشعة تحت الحمراء طيف يظهر بينما(. Ni−Cl) مط اهتزازات الى( 

سم 630-600) جديدة عند متصاصا المحضر وجود حزم النيكل
-1

 وهذا. NiO لـ الممتد االهتزاز نطاق هو(

 [ .158( ]4-3) الشكل في مبين كما األدبيات مع كبير بشكل متوافق

 

 .المائي النيكل ملح كلوريدالحمراء ل تحت االشعة طيف يوضح( 3-3) الشكل

O-H 

3201 

O-H 

1635 
Cl-Ni-Cl 

810 

Ni-Cl 

650 
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 النانوي نيكلال وكسيدأل الحمراء تحت االشعة( يوضح طيف 4-3الشكل )

 FTIR بواسطة النانوي النحاس أوكسيد تشخيص 3-1-1-3

Diagnosis of nano- copper oxide by FTIR 

المستخدم في  Cu(NO3)2.3H2O المائي النحاس نترات لملح الحمراء تحت االشعة أطياف تسجيل تم

 اقراص هيئة على تهيئتها بعد (5-3)النحاس النانوي قبل اجراء التفاعل كما مبين في الشكل  أوكسيدتحضير 

سم(4000-400) المدى وضمن( KBr) البوتاسيوم بروميد عم
-1

 لنخبة االمتصاص حزم مواقع تحديد جرى 

 الحاصلة التغيرات مالحظة مع االدبيات في ورد ما على باالعتماد تفسيرها ومحاولة الفعالة المجاميع من

 عند امتصاص حزم المائي النحاس نترات ملح اطياف بينت حيث والشدة الشكل في الحزم لهذه

سم3402،1587،1404،1347،805)
-1

سم3402) االمتصاص حزمة تعود ،(
-1

 مط اهتزازات الى( 

سم1587) االمتصاص حزمة تعود بينما ،(O−H)  الهيدروكسيل مجموعة
-1

 مجموعة انحناء اهتزازات الى( 

سم1347 ،1404) االمتصاص حزمة تعود ،(O−H) الهيدروكسيل
-1

 المتماثلة غير مط حزم الى تعود( 

سم805) االمتصاص حزمة اهتزازات وتعود  التوالي، على O-NO2 لـ والمتماثلة
-1

 الهتزاز نتيجة هي( 

 وكسيدأل االشعة تحت الحمراء تظهر اطياف بينما. هيدروجينية روابط ذات Cu-OH لمجموعة االنحناء

سم 594 ، 540) عندجديدة  امتصاص حزم وجود النحاس
-1

 والمتماثلة المتماثلة غير اهتزازات الى تعود( 

(Cu−O )915( ]6-3) الشكل في مبين كماوعدم ظهور باقي الحزم  التوالي على.] 

Ni-O   

630-600  
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 المائي النحاس نترات الحمراء تحت االشعة طيف يوضح( 5-3) الشكل

 

 النانوي النحاس وكسيدالحمراء أل تحت االشعة طيف يوضح( 6-3) الشكل

O-H  

3402 

O-No2         

1404, 1347  

Cu-OH 

805 
O-H 

1587 

Cu-O 

540,594 
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 FTIR بواسطة النانوي الزنك أوكسيد تشخيص 4-1-1-3

Diagnosis of nano- zinc oxide by FTIR 

المستخدم في  Zn(CH3COO)2.2H2O المائي الزنك خالت لملح الحمراء تحت االشعة أطياف تسجيل تم

 اقراص هيئة على تهيئتها بعد (7-3)الزنك النانوي قبل اجراء التفاعل كما مبين في الشكل  أوكسيدتحضير 

سم(4000-400) المدى وضمن( KBr) البوتاسيوم بروميد عم
-1

 لنخبة االمتصاص حزم مواقع تحديد جرى 

 الحاصلة التغيرات مالحظة مع االدبيات في ورد ما على باالعتماد تفسيرها ومحاولة الفعالة المجاميع من

 ، 3278) عند امتصاص حزم المائي الزنك لخالت ملح اطياف بينت حيث والشدة الشكل في الحزم لهذه

سم 640، 1018،952 ، 1581 ، 1653
-1

سم3278) االمتصاص حزمة تعود ،( 
-1

 مط اهتزازات الى( 

سم1581) االمتصاص حزمة تعود بينما ،(O−H) الهيدروكسيل مجموعة
-1

 مجموعة انحناء اهتزازات الى( 

سم1653) االمتصاص حزمة ،تعود( O−H) الهيدروكسيل
-1

 حزمة تعود(  C=O) مط اهتزازات الى( 

سم1018،952) االمتصاص
-1

سم640) االمتصاص حزمة اهتزازات وتعود (C−O) مط اهتزازات الى( 
-1

 )

اختفاء حزم ك المحضر الزن وكسيدأل االشعة تحت الحمراء طيف يظهر بينما . Zn-O مط الهتزاز نتيجة هي

سم 550) عندجديدة  واحدة امتصاص حزمة ظهورو
-1

وعدم ظهور باقي ( Zn−O) مط اهتزازات الى تعود( 

 [.160(]8-3) الشكل في مبين كماالحزم ل

 

  المائي الزنك خالتالحمراء ل تحت االشعة طيف يوضح( 7-3) الشكل

O-H 

3278 

O-H 

1581 

C=O 

1653 

C-O 

952,1018 
Zn-O-C=O 

640 
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 النانوي لزنكا وكسيدالحمراء أل تحت االشعة طيف يوضح( 8-3) الشكل

 X - ray diffraction                                                                 حيود االشعة السينية 2-1-3

 XRD بواسطة النانوي الكوبالت أوكسيد تشخيص 1.2.1.3

Diagnosis of nano-cobalt oxide by XRD 

حيود االشعة  بواسطة المحضرة Co3O4 النانوي الكوبالت وكسيدأل الطور ونقاوة البلورية البنية توصيف تم

مع  المحضر الكوبالت وكسيدلأل حيود االشعة السينية طيف طابقتم ت (9-3) الشكل في مبين كما السينية

  تم( JCPDS 42-1467) البيانات قاعدة المكعب حسب Co3O4 النانوي الكوبالت وكسيدأل القياسي الطيف

, 31.27, 19.00 (الحيود قمم بواسطة المكعب البلوري Co3O4النانوي  الكوبالت أوكسيد تكوين عن الكشف

 طيف في اخرى شوائب اي وجود يالحظ لم ،)74.12, 65.08, 59.27, 56.66, 44.81, 38.54, 36.80

 الحجم متوسط حساب تم. (3)ملحق رقم  Co3O4النانوي  الكوبالت أوكسيدب الخاص  حيود االشعة السينية

-Debye )صيغة باستخدامنانومتر  13.61وكانت بمقدار  Co3O4 النانوي الكوبالت وكسيدلأل البلوري

Scherer)[161]  ( 1-3وجدول ) 1كما موضح في المعادلة رقم 

𝐷 =
Kλ

βCOSϴ
            -------------         1 

Zn-O 

550 
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D    =نانومتر( متوسط الحجم البلوري( 

  = K 0.89- 0.94) البلوري الشكل على يعتمد ثابت( 

 𝛌 = السينية لألشعة الموجي الطول) ( 1.54059 Å) معظم  λ للنحاس  (  

FWHM  = B  قمة أعلىمنتصف 

θ=  براغ  زاوية 

-Debye   حسب قانونالنانوي  الكوبالت وكسيدألمتوسط الحجم البلوري ( يوضح حساب 1-3جدول )

Scherer 

K λ (Å） 
Peak 

no. 

Peak position 

2θ (°) 

FWHM B 

size(°) 
Dp (nm) 

Dp Average 

(nm) 

0.9 1.54059 21 36.8029 0.6133 13.65 13.61 

  
40 65.0893 0.6667 14.14 

 

  
37 59.2746 0.7 13.06 

 
 

 

 النانوي الكوبالت وكسيد( طيف حيود االشعة السينية أل9-3الشكل )
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 XRD بواسطة النانوي النيكل أوكسيد تشخيص 2-2-1-3

Diagnosis of nano- nickel oxide by XRD 

حيود االشعة  بواسطة المحضرة NiO النانوي النيكل وكسيدأل الطور ونقاوة البلورية البنية توصيف تم

 الطيف المحضر النيكل وكسيدلأل حيود االشعة السينية طيف يطابق (10-3) الشكل في مبين كما السينية

النيكل  أوكسيد تكوين عن الكشف تم( (JCPDS 73-1523 حسب قاعدة البيانات النيكل وكسيدأل القياسي

 يالحظ لم ،(  79.45 و 75.40 ، 62.87  ، 43.29 ، 37.26)  الحيود قمم بواسطة البلوري NiOالنانوي 

. (4)ملحق رقم  NiO النيكل النانوي أوكسيدب الخاص حيود االشعة السينية طيف في اخرى شوائب اي وجود

 باستخدامنانومتر  22.22وكانت بمقدار  NiO النانوي النيكل وكسيدلأل البلوري الحجم متوسط حساب تم

 (2-3وجدول ) 1كما موضح في المعادلة رقم  Debye-Scherer))[161] صيغة

𝐷 =
Kλ

βCOSϴ
            -------------         1 

D    =نانومتر(متوسط الحجم البلوري( 

  = K 0.89- 0.94) البلوري الشكل على يعتمد ثابت( 

𝛌  = السينية لألشعة الموجي الطول   ( 1.54059 Å) ) معظم  λ للنحاس  ( 

FWHM  = B  قمة أعلىمنتصف 

θ=  براغ  زاوية. 

-Debye   النيكل النانوي حسب قانون وكسيدألمتوسط الحجم البلوري يوضح حساب ( 2-3جدول )

Scherer 

K λ (Å） 
Peak 

no. 

Peak position 

2θ (°) 

FWHM B 

size (°) 
Dp (nm) 

Dp Average 

(nm) 

0.9 1.54059 2 43.2978 0.3837 22.28 22.22 

  
1 37.2633 0.3702 22.65 

 

  
3 62.8722 0.4282 21.74 
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  .النيكل النانوي وكسيد( طيف حيود االشعة السينية أل10-3الشكل )

 XRD بواسطة النانوي النحاس أوكسيد تشخيص 3-2-1-3

Diagnosis of nano- copper oxide by XRD 

حيود االشعة  بواسطة المحضرة CuO النانوي نحاسال وكسيدأل الطور ونقاوة البلورية البنية توصيف تم

 الطيف المحضر نحاسال وكسيدلألاالشعة السنية حيود  طيف يطابق( 11-3) الشكل في مبين كما السينية

 أوكسيد تكوين عن الكشف تم CuO (JCPDS-41-254) البيانات قاعدة حسب نحاسال وكسيدأل القياسي

 ،32.51،35.55،38.77،46.28،48.77،53.58،58.31) الحيود قمم بواسطة البلوري CuOالنحاس 

  حيود االشعة السينية طيف في اخرى شوائب اي وجود يالحظ لم( 61.58،66.24،068.0،72.43،75.11

 تحاسال وكسيدلأل البلوري الحجم متوسط حساب تم. (5)ملحق رقم  CuO النحاس النانوي أوكسيدب الخاص

كما موضح في  Debye-Scherer))[161] صيغة باستخدامنانومتر  33.74وكانت بمقدار  CuO النانوي

 ( 3-3وجدول رقم ) 1المعادلة رقم 

𝐷 =
Kλ

βCOSϴ
            -------------         1 
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D =  نانومتر( بلوريالحجم ال   متوسط( 

  = K 0.89- 0.94) البلوري الشكل على يعتمد ثابت( 

𝛌  = السينية لألشعة الموجي الطول   ( 1.54059 Å) ) معظم  λ للنحاس( 

FWHM  = B  قمة أعلىمنتصف 

θ=  براغ  زاوية.  

-Debye   النحاس النانوي حسب قانون وكسيدألمتوسط الحجم البلوري يوضح حساب ( 3-3جدول )

Scherer 

K λ (Å） 
Peak 

no. 

Peak position 

2θ (°) 

FWHM B 

size (°) 
Dp (nm) 

Dp Average 

(nm) 

0.9 1.54059 4 38.7763 0.2572 32.74 33.74 

  
2 35.5525 0.258 32.34 

 

  
6 48.7706 0.2413 36.15 

 
 

 

 .النحاس النانوي وكسيد( طيف حيود االشعة السينية أل11-3الشكل )
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 XRD بواسطة النانوي الزنك أوكسيد تشخيص 4-2-1-3

Diagnosis of nano- zinc oxide by XRD 

حيود االشعة  بواسطة المحضرة ZnO النانوي زنكال وكسيدأل الطور ونقاوة البلورية البنية توصيف تم

 الطيف المحضر لزنكا وكسيدحيود االشعة السينية أل طيف يطابق( 12-3) الشكل في مبين كما السينية

 أوكسيد تكوين عن الكشف تم( (ZnO JCPDS 36-1451حسب قاعدة البيانات  زنكال وكسيدأل القياسي

 ،31.78،34.42،36.26،47.71،56.71،63.00) عند الحيود قمم بواسطة البلوري ZnOالزنك النانوي 

 أوكسيدب الخاص  طيف حيود االشعة السينية في اخرى شوائب اي وجود يالحظ لم( 66.49،68.09،69.16

وكانت  ZnO النانوي لزنكا وكسيدلأل البلوري الحجم متوسط حساب تم. (6)ملحق رقم  ZnO الزنك النانوي

وجدول  1كما موضح في المعادلة رقم  Debye-Scherer [161] صيغة باستخدامنانومتر   27.41 بمقدار

(3-4.) 

𝐷 =
Kλ

βCOSϴ
            -------------         1 

D    =نانومتر(متوسط الحجم البلوري( 

  = K 0.89- 0.94) البلوري الشكل على يعتمد ثابت( 

𝛌  = السينية لألشعة الموجي الطول  ) ( 1.54059 Å) معظم  λ للنحاس  ( 

FWHM  = B  قمة أعلىمنتصف 

θ=  براغ  زاوية  

-Debye   الزنك النانوي حسب قانون وكسيدألمتوسط الحجم البلوري يوضح حساب ( 4-3جدول )

Scherer 

K λ (Å） 
Peak 

no. 

Peak position 

2θ (°) 

FWHM B 

size (°) 
Dp (nm) 

Dp Average 

(nm) 

0.9 1.54059 5 36.2644 0.314 26.62 27.41 

  
1 31.7851 0.3035 27.22 

 

  
3 34.4293 0.2929 28.39 
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 النانوي الزنك وكسيدأل السينية االشعة حيود طيف( 12-3) الشكل

        Energy-dispersive X-ray spectroscopy األشعة السينية المشتتة للطاقة تشخيص 3-1-3

 EDX بواسطة النانوي الكوبالت أوكسيد تشخيص 1-3-1-3     

Diagnosis of nano-cobalt oxide by EDX 

 هو كما Co3O4  النانوي الكوبالت أوكسيد مكونات لتحديد( EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة استخدام تم

 الكوبالت عناصر علىللناتج  (EDXاالشعة السينية المشتتة للطاقة ) طيف يحتوي، (13-3) الشكل في مبين

 الجسيمات من عالية نقاوة درجة على يدل مما الطيف في أخرى عناصر أي اكتشاف لم يتم. فقط كسجينوألوا

  .الكوبالت وكسيدلأل النانوية
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 .النانوي الكوبالت وكسيدللطاقة أل المشتتة السينية األشعة طيف( 13-3) الشكل

  EDX بواسطة النانوي النيكل أوكسيد تشخيص 2-3-1-3

Diagnosis of nano- nickel oxide by EDX 

 مبين هو كما NiO  النيكل النانوي أوكسيد تكوين لتحديد( EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة استخدام تم

النيكل  عناصر للناتج على (EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة طيف يحتوي (14-3) الشكل في

 الجسيمات من عالية نقاوة درجة على يدل مما الطيف في أخرى عناصر أي اكتشاف لم يتم. فقط األوكسجينو

  النيكل. وكسيدالنانوية أل

  .النانوي النيكل وكسيدللطاقة أل المشتتة السينية األشعة طيف( 14-3) الشكل

 

O 

O 
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 EDX بواسطة النانوي النحاس أوكسيد تشخيص 3-3-1-3

Diagnosis of nano- copper oxide by EDX 

 في مبين هو كما النحاس النانوي أوكسيد تكوين لتحديد( EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة استخدام تم

النحاس  عناصر على للناتج (EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة طيف يحتوي (15-3) الشكل

 الجسيمات من عالية نقاوة درجة على يدل مما الطيف في أخرى عناصر أي اكتشاف يتم لم. فقط األوكسجينو

  .النحاس وكسيدأل النانوية

 

 .النانوي النحاس وكسيدأل للطاقة المشتتة السينية األشعة طيف( 15-3) الشكل

 EDX بواسطة النانوي الزنك أوكسيد تشخيص 4-3-1-3

Diagnosis of nano- zinc oxide by EDX 

 مبين هو كما ZnO الزنك النانوي  أوكسيد تكوين لتحديد ( EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة استخدام تم

الزنك و  عناصر على للناتج (EDX) للطاقة المشتتة السينية االشعة طيف يحتوي (16-3) الشكل في

 الجسيمات من عالية نقاوة درجة على يدل مما الطيف في أخرى عناصر أي اكتشاف يتم لم. فقط األوكسجين

 الزنك. وكسيدأل النانوية

O 
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 .يالنانو الزنك وكسيدأل للطاقة المشتتة السينية األشعة طيف( 16-3) الشكل

                                                                Raman spectrometry مطيافية رامان 4-1-3

 النانوي بواسطة مطيافية رامان الكوبالت أوكسيدتشخيص  1-4-1-3

Diagnosis of nano- cobalt oxide by Raman spectrometry 

ولتأكيد النتائج التي تم الحصول عليها Co3O4  النانوي الكوبالت أوكسيد لتشخيصاستخدام مطيافية رامان  تم

 ،459 ،188 وهي قمم خمسة وجود (17-3)الشكليبين و. FTIRفي تقنية طيف االشعة تحت الحمراء 

سم 679 و 614 ،502
-1

االدبيات  مع تتفق هذه القممالنانوي  الكوبالت أوكسيد  إلى الطيفية القمم جميع تعود 

سم 679 في الموجودة القمه. تشير [163,162]دراسات سابقة في 
-1

وتشير القمة  ثماني السطوح موقع إلى 

سم 188 الموجودة في
-1 

( spinel) اإلسبنيل هيكلمع  وهذا ما يتوافق [163] السطوح رباعي موقع إلى

Co لألكسدة مختلفتين حالتين في الكوبالت أيونات على تحتوي التي المكعب الطبيعي
+2

Co و 
+3

 [88,87]. 

 

O 
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 Co3O4 النانوي بالتالكو وكسيدطيف رامان أل (17-3الشكل )

 

 النانوي بواسطة مطيافية رامان نيكلال أوكسيدتشخيص  2-4-1-3

Diagnosis of nano- nickel oxide by Raman spectrometry 

ولتأكيد النتائج التي تم الحصول عليها في  NiO النيكل النانوي  أوكسيد لتشخيص رامان مطيافية استخدام تم

 و 702، 485، 420وهي  جود اربع قمم و (18-3الشكل) يبين .FTIRتقنية طيف االشعة تحت الحمراء 

سم 1089
-1

 دراسات في دبياتألا مع تتفق القمم هذهالنيكل النانوي  أوكسيد إلى الطيفية القمم جميع تعود 

  [164]. سابقة 

120 320 520 720

188 

459 502 
614 

679 
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 .النيكل النانوي وكسيدطيف رامان أل (18-3الشكل )

 

  النانوي بواسطة مطيافية رامان نحاسال أوكسيدتشخيص  3-4-1-3

Diagnosis of nano- copper oxide by Raman spectrometry 

ولتأكيد النتائج التي تم الحصول عليها في  CuO النانوي النحاس أوكسيد لتشخيص رامان مطيافية استخدام تم

 614 و 323 ، 280 وهي  قمم وجود ثالث( 19-3)الشكل يبين. FTIRتقنية طيف االشعة تحت الحمراء 

سم
-1

  .[165] سابقة دراسات فيالنحاس النانوي وهذا يتفق مع االدبيات  أوكسيد إلى  الطيفية القمم جميع تعود 

 

 

 

200 400 600 800 1000 1200

420 

485 

702 

1089 

Raman shift (cm-1) 
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 النحاس النانوي وكسيدطيف رامان أل (19-3الشكل )

 

 النانوي بواسطة مطيافية رامان زنكال أوكسيدتشخيص  4-4-1-3

Diagnosis of nano- zinc oxide by Raman spectrometry 

ولتأكيد النتائج التي تم الحصول عليها في  ZnO   النانوي الزنك أوكسيد لتشخيص رامان مطيافية استخدام تم

 إلى  الطيفية القمم جميع عودتثماني قمم  وجود( 20-3)الشكل يبين. FTIRتقنية طيف االشعة تحت الحمراء 

 .[166]سابقة  دراسات فياالدبيات  مع تتفق القمم هذه ZnO wurziteالزنك النانوي  أوكسيد

200 300 400 500 600 700 800

280 

323 
614 
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 .الزنك النانوي وكسيدطيف رامان أل (20-3الشكل )

 

 Scanning electron microscope                                       مجهر المسح االلكتروني 5-1-3

 (SEM)النانوي بواسطة  الكوبالت أوكسيدتشخيص  1-5-1-3

Diagnosis of nano- cobalt oxide by SEM 

 اإللكتروني المجهر باستخدام Co3O4 النانوي الكوبالت وكسيدأل والهيكلية المورفولوجية التراكيب تم دراسة

 أشارتو نانومتر نطاق في تم تحضيرها النانوية الجسيمات أن (21-3) الشكل يوضح(. SEM) الماسح

 في موجودًا معظمها كان بينما البعض بعضها عن جيدًا مفصولة النانوية حبيباتال بعض أن إلى SEM صور

 هذا يتفق مع المائيالعالق  تأثير إلى باإلضافة اإللكتروستاتيكية التأثيرات يعود هذا التكتل الى كتلتم شكل

 [167-169].  في دراسات سابقة النانوية الجسيمات لتكتل مشابه سلوك

280 380 480 580 680

650 

299 

329 

384 

432 

408 

549 579 
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 النانوي الكوبالت وكسيدأل (SEM)( صورة المجهر االلكتروني الماسح 21-3الشكل )

 (SEM) بواسطة النانوي النيكل أوكسيد تشخيص 2-5-1-3

Diagnosis of nano- nickel oxide by SEM 

 اإللكتروني المجهر باستخدام NiO النيكل النانوي وكسيدأل والهيكلية المورفولوجية الخصائص لوحظت

 أشارت. نانومتر نطاق في تحضيرها تم النانوية الجسيمات أن( 22-3) الشكل يوضح(. SEM) الماسح

 موجودًا معظمها كان بينما البعض بعضها عن جيدًا مفصولة النانوية الجسيمات بعض أن إلى SEM صور

 مما ، المائي العالق تأثير إلى باإلضافة اإللكتروستاتيكية التأثيرات الى التكتل هذا يعود .متكتل شكل في

 دراسات في النانوية الجسيمات لتكتل مشابه سلوك مع يتفق هذا النانوية الجسيمات تكتل سلوك عن يكشف

 [167-169].    سابقة
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 .النانوي النيكل وكسيدأل( SEM) الماسح االلكتروني المجهر صورة( 22-3) الشكل

 

 (SEM) بواسطة النانوي النحاس أوكسيد تشخيص 3-5-1-3

Diagnosis of nano- copper oxide by SEM 

 اإللكتروني المجهر باستخدام CuO النانوي النحاس وكسيدأل والهيكلية المورفولوجية الخصائص لوحظت

 أشارت. نانومتر نطاق في تحضيرها تم النانوية الجسيمات أن( 23-3) الشكل يوضح(. SEM) الماسح

 موجودًا معظمها كان بينما البعض بعضها عن جيدًا مفصولة النانوية الجسيمات بعض أن إلى SEM صور

 مما ، المائي العالق تأثير إلى باإلضافة اإللكتروستاتيكية التأثيرات الى التكتل هذا يعود .متكتل شكل في

النانوية في دراسات  الجسيمات لتكتل مشابه سلوك هذا يتفق مع النانوية الجسيمات تكتل سلوك عن يكشف

 .[167-169]    سابقة
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 النانوي النحاس وكسيدأل( SEM) الماسح االلكتروني المجهر صورة( 23-3) الشكل

 (SEM) بواسطة النانوي الزنك أوكسيد تشخيص 4-5-1-3

Diagnosis of nano- zinc oxide by SEM 

 اإللكتروني المجهر باستخدام ZnO الزنك النانوي وكسيدأل والهيكلية المورفولوجية الخصائص لوحظت

 أشارت. نانومتر نطاق في تحضيرها تم النانوية الجسيمات أن( 24-3) الشكل يوضح(. SEM) الماسح

 موجودًا معظمها كان بينما البعض بعضها عن جيدًا مفصولة النانوية الجسيمات بعض أن إلى SEM صور

 مما ، المائي العالق تأثير إلى باإلضافة اإللكتروستاتيكية التأثيرات الى التكتل هذا يعود . متكتل شكل في

النانوية في دراسات  الجسيمات لتكتل مشابه سلوك هذا يتفق مع النانوية الجسيمات تكتل سلوك عن يكشف

 [167-169].   سابقة
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 .النانوي الزنك وكسيدأل( SEM) الماسح االلكتروني المجهر صورة( 24-3) الشكل

 

 Atomic Force Microscope                                                  القوة الذرية مجهر 6-1-3

لمعرفة معلومات عن التركيب  مجهر القوة الذري استخدام النانوية المحضرة ب األكاسيددراسة خصائص تم 

معدل حجم الحبيبات نسبة المساحة السطحية والنانوي ومعرفة خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي و

 ومجموع الحبيبات  

 (AFM) بواسطة النانوي الكوبالت أوكسيد تشخيص 1-6-1-3

Diagnosis of nano- cobalt oxide by AFM 

اكبر ان  (25-3)الشكل  ويوضحر باستخدام مجهر القوة الذرية النانوي المحض الكوبالت أوكسيدليل تم تح

يتكون من تجمعات للحبيبات   2D , 3Dلوحظ ان السطح بأبعاد . كما نانومتر  23.08لحبيبات كان لحجم 

وجد ايضا ان و، (26-3كما مبين في الشكل )هذا يدل على التجانس الجيد  (Clusters)يطلق عليها العناقيد 

ومعدل الجذر  (nm 5.82)كانت  (RA)خشونة ال توسطمو 7.67)كانت ) (SAR)نسبة المساحة السطحية  

العظمى النسبة ، وتم حساب نسب التجمعات وكانت (7)ملحق رقم  (nm 6.72)كان  (RMS)التربيعي 

بينما كانت النسبة الصغرى للتجمعات توجد على شكل  (Co3o4)من  دقائقللتجمعات توجد على شكل ست 
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كما  (Co3O4)من  دقائقهي خمس وكانت النسبة المتوسطة لتواجد التجمعات  (Co3O4)من  دقائقثالث 

 . ((27-3مبين في الشكل

 

 النانوي الكوبالت وكسيدرة المجهر القوة الذرية ألصو (25-3)الشكل 

 

 .النانوي بواسطة مجهر القوة الذرية الكوبالتصورة ثالثية االبعاد   (26-3)الشكل 
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النانوي. الكوبالت أوكسيدحبيبات  توزيع تراكم منحنى (27-3)الشكل 
 

 

 (AFM) بواسطة النانوي النيكل أوكسيد تشخيص 2-6-1-3

Diagnosis of nano- nickel oxide by AFM 

 حجم اكبر ان( 28-3) الشكل ويوضح الذرية القوة مجهر باستخدام المحضر النانوي النيكل أوكسيد تحليل تم

 يطلق للحبيبات تجمعات من يتكون  2D , 3D بأبعاد السطح ان لوحظ كما. نانومتر 5.06 كان للحبيبات

ووجد ايضا ان نسبة  ،(29-3) الشكل في مبين كما الجيد التجانس على يدل هذا( Clusters) العناقيد عليها

 الجذر ومعدل( nm 1.32) كانت( RA) متوسط الخشونة( و(0.477كانت   (SAR)المساحة السطحية 

 العظمى النسبة وكانت التجمعات نسب حساب وتم ،(8)ملحق رقم (nm 1.52) كان( RMS) التربيعي

 على توجد للتجمعات الصغرى النسبة كانت بينما( NiO) من دقائق ثالث شكل على توجد كانت للتجمعات

 في مبين كما( NiO) من دقائق هي ثالث التجمعات لتواجد المتوسطة النسبة وكانت( NiO) من دقيقتين شكل

 . (30-3)الشكل

Avg. Diameter:69.53 nm                10% Diameter:40.00 nm 

50% Diameter:70.00 nm                90% Diameter:85.00 nm 
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 النيكل النانوي وكسيدصورة المجهر القوة الذرية أل (28-3)الشكل 

 

 .النانوي بواسطة مجهر القوة الذرية النيكل وكسيدصورة ثالثية االبعاد أل  (29-3)الشكل 
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 النانوي النيكل أوكسيد حبيبات تراكم توزيع منحنى (30-3)الشكل 

 (AFM) بواسطة النانوي النحاس أوكسيد تشخيص 3-6-1-3

Diagnosis of nano- copper oxide by AFM 

 حجم اكبر ان( 31-3) الشكل ويوضح الذرية القوة مجهر باستخدام المحضر النانوي النحاس أوكسيد تحليل تم

 يطلق للحبيبات تجمعات من يتكون  2D , 3D بأبعاد السطح ان لوحظ كما. نانومتر 17.55 كان للحبيبات

ووجد ايضا ان نسبة  ،(32-3) الشكل في مبين كما الجيد التجانس على يدل هذا( Clusters) العناقيد عليها

 الجذر ومعدل( nm 3.77) كانت( RA) متوسط الخشونةو 4.54)كانت ) (SAR)المساحة السطحية  

 العظمى النسبة وكانت التجمعات نسب حساب وتم ،(9)ملحق رقم (nm 4.46) كان( RMS) التربيعي

 على توجد للتجمعات الصغرى النسبة كانت بينما( CuO) من دقائق ثالث شكل على توجد كانت للتجمعات

 مبين كما( CuO) من دقائق ثالث هي التجمعات لتواجد المتوسطة النسبة وكانت( CuO) من دقيقتين شكل

 . (33-3)الشكل في

Avg. Diameter:61.20 nm                        10% Diameter:35.00 nm 

50% Diameter:60.00 nm                      90% Diameter:70.00 nm 
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 النحاس النانوي. وكسيدورة المجهر القوة الذرية ألص (31-3)الشكل 

 

 .النانوي بواسطة مجهر القوة الذرية نحاسال وكسيدصورة ثالثية االبعاد أل  (32-3)الشكل 
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 النانوي. النحاس أوكسيد حبيبات تراكم توزيعمنحنى  (33-3)الشكل

 

 (AFM) بواسطة النانوي الزنك أوكسيد تشخيص 4-6-1-3

Diagnosis of nano- zinc oxide by AFM 

 حجم اكبر ان( 34-3) الشكل ويوضح الذرية القوة مجهر باستخدام المحضر النانوي الزنك أوكسيد تحليل تم

 عليها يطلق للحبيبات تجمعات من يتكون  2D , 3D بأبعاد السطح ان لوحظ كما. نانومتر 18 كان للحبيبات

 ووجد ايضا ان نسبة المساحة ،(35-3) الشكل في مبين كما الجيد التجانس على يدل هذا( Clusters) العناقيد

 التربيعي الجذر ومعدل( nm 4.55) كانت( RA)متوسط الخشونة و 3.44)كانت ) (SAR)السطحية  

(RMS )كان (5.26 nm) للتجمعات العظمى النسبة وكانت التجمعات نسب حساب وتم ،(10)ملحق رقم 

دقيقتين  شكل على توجد للتجمعات الصغرى النسبة كانت بينما( ZnO) من دقائق ثالث شكل على توجد كانت

    الشكل في مبين كما( ZnO) من دقائق ثالث هي التجمعات لتواجد المتوسطة النسبة وكانت( ZnO) من

(3-36) . 

          Avg. Diameter:86.67 nm               10% Diameter:70.00 nm 

50% Diameter:85.00 nm               90% Diameter:100.00 nm
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 النانوي. الزنك وكسيدصورة المجهر القوة الذرية أل (34-3)الشكل 

 

 .بواسطة مجهر القوة الذرية الزنك النانوي وكسيدصورة ثالثية االبعاد أل  (35-3)الشكل 
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 .النانوي الزنك أوكسيد حبيبات تراكم توزيع منحنى (36-3)الشكل

 

 Biological Effectiveness Study                                          دراسة الفعالية البيولوجية 2-3

 لألكاسيد النانوية  البايولوجيةدراسة الفعالية  1-2-3

Study of the biological effectiveness of nanoparticles 

تم النانوية المحضرة في هذه الدراسة للفعالية المضادة لألحياء المجهرية فقد  األكاسيدبهدف اثبات امتالك 

نوعين من تجاه ( ملليتر/مايكرو غرام 500، 400، 300، 200، 100ها باستعمال تراكيز مختلفة )اختبار

كال   شملتالكندي التعليمي في محافظة بغداد الممرضة المعزولة من مرضى راقدين في المستشفى البكتريا 

 أظهرت نتائج االختبارات المضادة للبكتريا ما يلي:. E.coli و  S.aurusمن بكتريا

 

 

Avg. Diameter:77.90 nm             10% Diameter:60.00 nm 

50% Diameter:80.00 nm            90% Diameter:90.00 nm 
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 النانوي  الكوبالت وكسيدأل البايولوجيةالفعالية  1-1-2-3

Biological efficacy of nano-cobalt oxide 

 E.coliو  S.aurusكال من نمو تثبيط النانوي على  الكوبالت أوكسيدتركيز  تأثير (37-3) شكلاليوضح 

نمو  نسبة تثبيط أعلى بلغتالبكتريا اذ  نمو ونسبة تثبيط Co3O4حيث يالحظ وجود عالقة طردية بين تركيز 

نسبة  أقل بلغت و. ميكروغرام / مليلتر  500في تركيز  %S.aurus (100)تجاه  و%E.coli (96 )تجاه 

تعزى  .ميكروغرام /مليلتر  100في تركيز  %S.aurus (51) تجاه و%E.coli (37 ) تجاه  نمو تثبيط

 تلف إلى يؤدي قد مما األنسجة في ROS إنتاج تحفيزالى  النانوي الكوبالت وكسيدأل البايولوجيةالفعالية 

 والخاليا القوارض خالياعلى فيها النانوي  الكوبالت أوكسيد ماستخدتم ا سابقة دراسة أظهرتو. [170]خلوي

 الشكل لدى وأن ،( CoCl2) الكوبالتكلوريد بتها مقارن عند ROS للـ السريع الحث زيادة في سببي البشرية

وذلك بسبب حجمها النانوي  األيوني بالشكل مقارنة الخاليا إلى الدخول على متزايدة قدرة وكسيدلأل النانوي

 مثل( ROS) التفاعلية األوكسجين ألنواع نتيجة الخاليا أغشية Co3O4يتلف  ، لذلك ونتيجة .[171]الصغير 

) وكسيداأل جذور
•

O )والهيدروكسيل )•(HO في المزدوجة الروابط أكسدة المباشر من خالل الخاليا تلف أو 

انواع  .االسموزي لإلجهاد عرضة أكثر الخاليا يترك الذي الغشاء سيولة زيادة إلى يؤدي مما الفسفوليبيد

 كعوامل تعمل التي الكبريت -الحديد  مجموعات الضرر تلحق أن أيضا يمكن ROS االوكسجين التفاعلي 

مع زيادة  ةنانومتر مقارن  13.61المحضر  الكوبالت أوكسيدأذ بلغ حجم [.172]االنزيمات في مساعدة

 ستؤدي المختبرة  Co3O4 حجم في التغييرات أن إلى النتائج وتشير،  7.67مساحة السطحية والتي بلغت ال

 التي الحجم نسبة إلى السطح مساحة في التغيرات بسبب البكتيريا على المقابل المثبط تأثيرها في تغييرات إلى

 على بناءً  أيًضا تختلف أنها يبدو والتي للبكتيريا مضادة كعوامل الوظيفية أنشطتها في تغييرات إلى تؤدي

 تغييرات في تسبب قد الخلية جدار ومكونات Co3O4 بين أن التفاعل، اختبارها تم التي الدقيقة الحية الكائنات

 من الجرام سالبة للبكتيريا الخارجي الغشاء أذ يتكون. الخلوية األغشية في وأضرار هيكلية

Lipopolysaccharide) )طبقة إلى باإلضافة ((Peptidoglycan أساسي نفاذية كحاجز عملت رقيقة 

 غشاء على تحتوي ألنها ما حد إلى بسيطة البنية فإن الجرام إيجابية للبكتيريا بالنسبة اما. الكبيرة للجزيئات

 ((Teichoic acid إلى باإلضافة Peptidoglycan))سميكة من  طبقة من أساًسا يتكون بالخلية يحيط

 غشاء اختراق في عامل اساسي هو  Co3O4 حجم صغر أن إلى الدراسات بعض وتشير .[174,173]

 من أصغر تكون التي Co3O4 وأن النانومتر نطاق في اتمسام الخارجية الخاليا أغشية ذ تمتلكأ. البكتيريا
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 خالل من المنضبط غير الكتلة انتقال إلى يؤدي وهذا[. 175] الخلية غشاء اختراق يمكنها اتالمسامهذه  قطر

 [. 176] األغشية

 

 

 

 

 

 

 

          نمو كال من تثبيط  النانوي على الكوبالت أوكسيد( يوضح تأثير تركيز 37-3الشكل )

S.aurus  وE.coli 

الفعالية البيولوجية   النانوي   النيكل وكسيدأل    2-1-2-3 

Biological efficacy of nano-nickel oxide 

 حيث  E.coliو  S.aurusمن كال نموتثبيط  على النانوي النيكل أوكسيد تركيز تأثير (38-3) الشكليوضح 

 في نمو تثبيط نسبة أعلى بلغت اذ. البكتريا نمو تثبيط ونسبة وكسيداأل تركيز بين طردية القةع وجود يالحظ

نسبة  أقل بلغت و. ميكروغرام /مليلتر 500في تركيز  %S.aurus (95) تجاه و  %E.coli (92)  تجاه

تعزى  .ميكروغرام / مليلتر  100في تركيز  %S.aurus  (45) تجاه و%E.coli (35 ) تجاه نمو تثبيط

 الكبريت على المحتوية المركبات مع التفاعلو البكتيريا الى امكانية اختراقالنانوي  NiO البايولوجيةالفعالية 

 تنتجالتي  اإلنزيمات مع NiO تفاعلياو . البكتيرية الخلية تلف في وتتسبب النووي الحمض مثل والفوسفور

Ni يتفاعل. البكتيريا موت على وتحث الهيدروجين بيروكسيد
+2

 للبكتيريا التنفسية السلسلة إنزيمات مع 

نانومتر  22.22 الذي بلغ  NiOيمكن لصغر حجم الجسيمات متناهية الصغر  .[177] التنفس ويضعف

Ni، وأيًضا وجود أن يعزز من تحطيم جدار الخلية  0.477ومساحة سطحية 
+2

خارج الخلية يمكن أن   

رتباط أكبر ا له النيكل النانوي أوكسيد. ويسبب أضراًرا خلويةاخل الخاليا يتداخل مع عملية التمثيل الغذائي  د

مما يؤدي إلى تمسخ البروتين  ا بمجموعات وظيفية من البروتيناتوالتي تربطه تجاه جزيئات البروتين
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 الى S.aureusالجرام  موجبةفي حالة البكتيريا  التثبيط يعزاو [.178ويسبب موت الخاليا البكتيرية ]

االختالفات في بنية الخلية أو فيزيولوجيا الجسم أو التمثيل الغذائي أو درجة تالمس الكائنات الحية بالجسيمات 

 .[179]نشاط مماثل دراسات سابقة النيكل التي أعدت في  أوكسيدالنانوية. وأظهرت عينات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              من كال نموتثبيط  على النانوي النيكل أوكسيد تركيز تأثير يوضح (38-3) الشكل

S.aurus وE.coli. 

 

النانوي   النحاس وكسيدالفعالية البيولوجية أل   3-1-2-3 

Biological efficacy of nano-copper oxide 

 حيث  E.coliو  S.aurusمن كال نموتثبيط  على النانوي النحاس أوكسيد تركيز تأثير (39-3) الشكل يوضح

 تجاهنمو   تثبيط نسبة أعلى بلغت اذ. البكتريا تثبيط ونسبة وكسيداأل تركيز بين طردية عالقة وجود يالحظ

E.coli (93 )%تجاه و S.aurus (100)%  نمو نسبة تثبيط أقل بلغت و. ميكروغرام/مليلتر 500في تركيز 

 إلىالدراسات  تشير .ميكروغرام /مليلتر 100في تركيز  %S.aurus  (47) تجاه و%E.coli (36 ) تجاه

In
h

ib
it

io
n

 (
%

)

1 0 0  2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

N iO  ( g / m l )

S . a u re u s

E .  c o li



  Results and discussion                                                الفصل الثالث : النتائج والمناقشة 

82 
 

 تأثيرات تولد أن يمكن أذ الدقيقة الحية الكائنات في اإلنزيمات من للعديد اساسيا مكونًايعد  النحاس أوكسيد أن

 الحمض الذي يعطل تخليق ROS توليد طريق عن حر أيوني شكل في تكون عندما عالي بتركيز سامة

 الخلية بجدار النانوية الجسيمات عن الصادرة النحاس أيونات تلتصق قد و .[180]األمينية واألحماض النووي

 أيونات ترتبط وقد. [181] الخاليا وموت البروتين تمسخ إلى يؤدي مما وتمزقها، الشحنة سالبة البكتيرية

 .[182] يؤدي الى تلف الحمض النووي مما النووي الحمض بجزيئات البكتيرية الخاليا داخل النحاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            من كال نمو تثبيط  على النانوي النحاس أوكسيد تركيز تأثير يوضح (39-3) الشكل

S.aurus       وE.coli  

 

 3-2-1-4  النانوي   الزنك وكسيدالفعالية البيولوجية أل

Biological efficacy of nano-zinc oxide 

 حيث E.coliو  S.aurus من كال نموتثبيط  على النانوي الزنك أوكسيد تركيز تأثير (40-3) الشكليوضح 

 تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى بلغت اذ. البكتريا نمو تثبيط ونسبة وكسيداأل تركيز بين طردية عالقة وجود يالحظ

E.coli (90 )%تجاه و S.aurus (92)%  نمو نسبة تثبيط أقل بلغت و. ميكروغرام / مليلتر 500في تركيز 
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تعزى الفعالية  .ميكروغرام/مليلتر 100في تركيز  %S.aurus (40) تجاه و%E.coli (34 ) تجاه

 النهاية وفي الخاليا محتويات تسرب إلى أدت مما الغشائية الدهون تعطيل إلىالزنك  وكسيدأل البايولوجية

Zn وأيونات الهيدروجين بيروكسيد توليد ايضا الزنك وكسيدويمكن أل. [183] الخاليا موت
+2

 تعمل التي 

 .[184-186] الخلوي األيض في تغيرال من خالل الخاليا موت على

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.coliو  S.aurus من كال نموتثبيط  على النانوي الزنك أوكسيد تركيز تأثير يوضح (40-3) الشكل 

 

 لألكاسيد النانوية المحضرة  البايولوجيةمقارنة بين الفعالية  5-1-2-3

Comparison of biological efficacy of prepared nanoparticles 

حسب كانت فعالية التثبيط تبين أن لألكاسيد االربعة المحضرة  البايولوجيةمن خالل دراسة مقارنة الفعالية 

                 ،(42-3)،(41-3كما مبين في االشكال)و Co3O4 ˃ CuO ˃ NiO ˃ZnOالتسلسل التالي 

صغر حجمه الى  الكوبالت وكسيدالعالية أل البايولوجيةسبب الفعالية  يعزا و (45-3) و (3-44)،(3-43)
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 (RA)الخشونة  توسطوم )7.67(  (SAR)نانومتر و بلغت المساحة السطحية 13.61والذي بلغ  النانوي

 ROSالذي يعمل على الحث السريع لتكوين  الكوبالت وكسيداضافة الى التركيب الهيكلي ألنانومتر   )5.82)

الى النحاس  وكسيدأل البايولوجيةالفعالية زيادة سبب  يعزاكما المحضرة االخرى،  األكاسيدعند مقارنتها ب

الزنك والذي  أوكسيدالنيكل و أوكسيد من حجمه النانوي اكبر منرغم بال (PVP)وجود عامل مثبت للسطح 

حيث نانومتر  ( 3.77) (RA) الخشونة متوسطو )4.54(  (SAR)ومساحته السطحيةنانومتر  33.74بلغ 

زيادة سبب  يعزاالزنك، و أوكسيدالنيكل و أوكسيدمع  مقارنتا االستقرارية دور مهم في زيادة (PVP)يلعب 

نانومتر  22.22الزنك الى صغر حجمة والذي بلغ  أوكسيدقارنتا بالنيكل م وكسيدأل البايولوجيةالفعالية 

اضافة الى المغناطيسية أذ نانومتر  (1.32) (RA)الخشونة  متوسطو (0.477) (SAR) ومساحته السطحية

 أوكسيدالزنك صفة دايا مغناطيسية وكذلك يعد  أوكسيدالنيكل صفة بارا مغناطيسية بينما يمتلك  أوكسيديمتلك 

المحضرة  األكاسيدفعالية بيولوجية مقارنتا ب أقلالزنك  أوكسيد، بينما كان الزنك  أوكسيدالنيكل اكثر سمية من 

 متوسطو(  3.44) (SAR) نانومتر ومساحته السطحية(  27.41)أذ بلغ  وذلك بسبب كبر حجمة

الزنك صفة دايا مغناطيسية بينما  أوكسيدأضافة الى المغناطيسية أذ يمتلك نانومتر  ) 4.55(  (RA)خشونة

 .[171-186]الخرى تمتلك صفة بارا مغناطيسيةالمحضرة ا األكاسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بكتريا ضد مليلتر/  ميكروغرام 100 تركيز ضمناالربعة  األكاسيد( يوضح مقارنة بين 41-3الشكل )

S.aurus  و E.coli 
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                                ضد بكتريا  ميكروغرام / مليلتر 200األربعة ضمن تركيز  األكاسيد( يوضح مقارنة بين 42-3الشكل )

S.aurus  وE.coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكتريا  ضد مليلتر/  ميكروغرام 300 تركيز ضمناالربعة  األكاسيد( يوضح مقارنة بين 43-3الشكل )

S.aurus  وE.coli 
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                                           ضد بكتريامليلتر ميكروغرام /  400األربعة ضمن تركيز  األكاسيد( يوضح مقارنة بين 44-3الشكل )

S.aurus  و. E.coli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        ميكروغرام / مليلتر ضد بكتريا      500االربعة ضمن تركيز  األكاسيد( يوضح مقارنة بين 45-3الشكل )

S.aurus  و E.coli 
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 البكترياالنانوية وتثبيط  األكاسيدالعالقة بين تركيز  6-1-2-3

Correlations between the concentration of nano oxides and antibacterial 

activity 

 بكتريا نمو النانوية المحضرة ونسبة تثبيط األكاسيدمن خالل دراسة عالقة معامل االرتباط بين تركيز 

(E.coli)   حيث كانت قيمة تبين ان جميع العالقات طرديةR  لكل من( Co3O4، NiO، CuO و ZnO )

بينما كانت عالقة معامل االرتباط بين تركيز  ( على التوالي0.9997،0.9994،0.9995،0.9992)هي 

ان جميع العالقات طردية حيث ايضا تبين   (S.aurus) بكتريا نمو النانوية المحضرة ونسبة تثبيط األكاسيد

(على 0.9867،0.9921،0.9895،0.9873)( هي ZnOو  Co3O4، NiO، CuO لكل من ) Rكانت قيمة 

 األكاسيدلكل  (0.0001هي ) (E.coli)بكتريا نمو مع نسبة تثبيط لألكاسيد النانوية Pوكانت قيمة التولي 

 هي  (S.aurus)بكتريا نمو لألكاسيد النانوية مع نسبة تثبيط Pكانت قيمة النانوية بينما 

 (47-3)، (46-3)       االشكالفي  كما مبين على التوالي ( ايضا0.0018،0.0008،0.0013،0.0017)

 .(53-3)و (3-52)،(3-51)،(3-50)،(3-49)، (3-48)،
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       S.aurusنمو العالقة بين نسبة تثبيط (47-3)الشكل   E.coliنموالعالقة بين نسبة تثبيط  (46-3)الشكل 

 Co3O4 وتركيز                                                                                  Co3O4وتركيز                   

           

R=0.9867 

P=0.0018 

R=.0.9997 

P=0.0001 
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       S.aurusنمو العالقة بين نسبة تثبيط (49-3)الشكل   E.coliنمو العالقة بين نسبة تثبيط (48-3)الشكل 

 NiO وتركيز                                                                                  NiOوتركيز                   

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

C u O (µ g /m L )

E
.
c

o
l
i
 
%

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

C u O (µ g /m L )

S
.
a

u
r
u

s
 
%

 

       S.aurusنموالعالقة بين نسبة تثبيط  (51-3)الشكل   E.coliنمو العالقة بين نسبة تثبيط (50-3)الشكل 

 CuO وتركيز                                                                                  CuOوتركيز                   

R=0.9921 

P=0.0008 

R=0.9994 

P=0.0001 

R=0.9895 

P=0.0013 

R=0.9995 

P=0.0001 
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       S.aurusنمو العالقة بين نسبة تثبيط (53-3)الشكل   E.coliنمو العالقة بين نسبة تثبيط (52-3)الشكل 

 ZnO وتركيز                                                                                  ZnOوتركيز                   

 

 للمضادات الحيوية البايولوجيةدراسة الفعالية   2-2-3

Study the biological efficacy of antibiotics 

 Biological efficacy of amoxicillin                      موكسيسلينلأل البايولوجيةالفعالية  1.2.2.3

 كال نموتثبيط  ( علىAmoxicillinللمضاد الحيوي ) البايولوجيةمن خالل دراسة تأثير الفعالية 

البكتريا كما نمو  تثبيط ونسبة Amoxicillin تركيز بين طردية عالقة وجود لوحظ  E.coliو  S.aurusمن

في   %S.aurus (36) تجاه,%E.coli (45 ) تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى بلغت اذ. (54-3)   الشكلمبين في 

 S.aurus تجاه و%E.coli (32 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقل بلغت ميكروغرام / مليلتر و 500تركيز 

 وهو Penicillin فئة من حيوي مضاد Amoxicillinيعتبر  .ميكروغرام /مليلتر 100في تركيز  %(20)

 الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من ويعتبر البيتاالكتامات من تركيبيًّا

 االلتهابات بعض لعالج يُستخدم. البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر غير فيجعله البكتيري

 البولية المسالك التهاب ،والحنجرة األنف ،األذن التهابات ،القصبات التهاب مثل البكتيريا تسببها التي

 يعزا، والبيتاالكتاميز من انواع البكتريا المنتجة ألنزيمE.coli و  S.aurus . وتعتبر بكتريا[187]والجلد

R=0.9873 

P=0.0017 

R=0.9992 

P=0.0001 
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التي تنتجها  البيتاالكتاميز انزيمات الى وجود Amoxicillin لمضاد الضعيفة البايولوجيةسبب الفعالية 

 االصرة تحليل بواسطة فعالة غير وتجعلها البيتا الكتام مضادات تحلل البكتريا المستخدمة والتي تعمل على

C-N [188]البيتا الكتام  حلقة على الموجودة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.coliو  S.aurus من كال نموتثبيط  على االموكسيسلين تركيز تأثير يوضح (54-3) الشكل

          Biological efficacy of Cephalexin                       سيفالكسينلل البايولوجيةالفعالية  3-2-2-3

  S.aurusمن كال نموتثبيط  على Cephalexinللمضاد الحيوي  البايولوجيةمن خالل دراسة تأثير الفعالية 

البكتريا كما مبين في نمو  تثبيط ونسبة Cephalexin تركيز بين طردية عالقة وجود لوحظ  E.coliو

في تركيز  %S.aurus (40) تجاه و%E.coli (60 ) تجاه نمو تثبيط نسبة أعلى بلغت اذ.  (55-3)   الشكل

في  %S.aurus (16) تجاه و%E.coli (30 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقل بلغت و ميكروغرام /مليلتر  500

 الجيل) Cephalosporin فئة من حيوي مضاد Cephalexinيعتبر   .ميكروغرام / مليلتر 100تركيز 

 الجدار بناء تثبيط على يعمل حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو( األول

 تسببها التي االلتهابات بعض لعالج يُستخدم. البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في ويؤدي البكتيري الخلوي

 ،البلعوم التهاب  ،التنفسية المسالك عدوى ،الوسطى األذن التهاب ، العظم التهاب ،الجلد التهاب مثل البكتيريا

 ألنزيم المنتجة البكتريا انواع من E.coliو  S.aurusبكتريا . وتعتبر[189]البولية  المسالك التهابات

 التي البيتاالكتاميز انزيمات وجود الى سيفالكسينلل الضعيفة البايولوجية الفعالية سبب يعزاو البيتاالكتاميز
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 تحليل بواسطة فعالة غير وتجعلها الكتام البيتا مضادات تحلل على تعمل والتي المستخدمة البكتريا تنتجها

  [.188] الكتام البيتا حلقة على الموجودة C-N االصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E.coliو  S.aurus من كال نموتثبيط  على السيفالكسين تركيز تأثير ( يوضح55-3) الشكل

 

 Biological efficacy of Erythromycin               لالريثرومايسين البايولوجيةالفعالية  3.2.2.3

 كال نموتثبيط  ( علىErythromycinللمضاد الحيوي ) البايولوجيةمن خالل دراسة تأثير الفعالية 

البكتريا كما  نمو تثبيط ونسبة اإلريثرومايسين تركيز بين طردية عالقة وجود لوحظ  E.coliو  S.aurusمن

في  %S.aurus (58) تجاه و%E.coli (62 ) تجاهنمو  تثبيط نسبة أعلى بلغت اذ .(56-3) في الشكلمبين 

 S.aurus تجاه و%E.coli (33 ) تجاه نمو نسبة تثبيط أقل بلغت ميكروغرام / مليلتر و 500تركيز 

 عائلة من الطيف واسع حيوي مضاد Erythromycinيعتبر  .ميكروغرام /مليلتر 100في تركيز  %(37)

Macrolides .نمّوها من يحد مما البكتيريا في البروتينات تصنيع يمنع حيث للبكتيريا الكابحة المضادات من 

, العين التهاب مثل الدواء بهذا المتأثرة البكتيريا تسببها التي االلتهابات من والوقاية للعالج يُستخدم. وتكاثرها

 انه كما. التنفسية المسالك عدوى ،الديكي السعال ،الوالدة حديثي لدى الرئة التهاب ،الجلد التهاب ،الخناق

 يمكن .[190]الخارجي  لالستخدام جل او محلول شكل على يتواجد حيث الشائع الشباب حب لعالج يستخدم

أذ  المفرط الستخدامها نتيجةوذلك  Erythromycinلمضاد   E.coliو  S.aurusبكتريا  مقاومة تفسير
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 ارتفاع الفقيرة مما أدى الى البلدان في الصيدلية من األطباء وصفات دون بسهولة المتاحة األدوية يعتبر من

 يُعتقد والتي شهرة األكثر اآللية إن. مقاومة في آليات عدة تشارك قد. المقاومة عن المسؤولة اآلليات حدوث

 الريبوسومي الربط موقع تغيير بسبب للريبوسومات الحيوية المضادات تقارب هي شيوًعا األكثر أنها أيًضا

.[192,191]    

 

 E.coli .و  S.aurusمن كال نموتثبيط  على اإلريثرومايسين تركيز تأثير يوضح (56-3) الشكل

 

 العالقة بين تركيز المضادات الحيوية وتثبيط البكتريا  4-2-2-3

Correlations between the concentration of antibiotics s and antibacterial 

activity 

 (E.coli) بكتريا نمو تثبيط المضادات الحيوية ونسبة تركيز بين االرتباط معامل عالقة دراسة خالل ومن

،  Amoxicillin ، Cephalexin) من لكل R قيمة كانت حيث طردية العالقات جميع ان تبين

Erythromycin) ( 0.9943،0.9957،0.9934هي) بين االرتباط معامل كانت عالقةبينما على التولي 

 كانت حيث طردية العالقات جميع ان تبين( S.aurus) بكتريانمو  تثبيط ونسبة الحيوية المضادات تركيز

 (0.9975،0.9964،0.998) يه (Amoxicillin  ،Cephalexin  ،Erythromycin) من لكل R قيمة

، 0.0005،0.0003هي ) (E.coli)بكتريا  نمو تثبيطلألكاسيد النانوية ونسبة  P قيمة وكانتعلى التوالي 
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،  0.0001)( S.aurus) بكتريا نمو تثبيط ونسبة النانوية لألكاسيد Pبينما بلغت قيمة   التوالي ( على0.0006

 .(62-3)و (61-3)،(60-3)،(59-3)،(58-3)،(57-3) االشكال مبين كما(  0.0001، 0.0003

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

a m o x ic illin  (µ g /m L )

S
.
a

u
r
u

s
 
%

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

a m o x ic illin  (µ g /m L )

E
.
c

o
l
i
 
%

 

       S.aurusنمو العالقة بين نسبة تثبيط (58-3)الشكل   E.coliنمو العالقة بين نسبة تثبيط (57-3)الشكل 

 االموكسيسلين وتركيز                                                               االموكسيسلينوتركيز                   
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       S.aurusنمو العالقة بين نسبة تثبيط (60-3)الشكل   E.coliنمو العالقة بين نسبة تثبيط (59-3)الشكل 

 السيفالكسين وتركيز                                                               السيفالكسينوتركيز                   

R=0.9975 

P=0.0001 

R=0.9943 

P=0.0005 

R=0.9964 

P=0.0003 

R=0.9957 

P=0.0003 
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       S.aurusنمو العالقة بين نسبة تثبيط (62-3)الشكل   E.coliنموالعالقة بين نسبة تثبيط  (61-3)الشكل 

 وتركيز اإلريثرومايسين                                                        وتركيز اإلريثرومايسين                  

 

 النانوي المحضرة والمضادات الحيوية  األكاسيدبين  التآزريةدراسة الفعالية  3-3

Study of the Synergy effectiveness between prepared nano oxides and 

antibiotics 

 5-3هنالك زيادة كبيرة في نسبة تثبيط نمو البكتريا للمضادات الحيوية كما مبين في الجداول )ان بينت النتائج 

الى امكانية تحلل المضادات الحيوية النانوية  األكاسيدالتأثير التآزري  للمضادات الحيوية مع  يعزا( و3-16 –

 مجموعة األمينو الهيدروكسيل ةمجموع مثل النشطةوالتي تحتوي جزيئاتها على العديد من المجموعات 

 بين تفاعل بسبب التآزري التأثير يكون قد وبالتالي النانوية األكاسيد جسيمات مع بسهولة تتفاعل والتي

 عن تحسينها يمكن البكتيريا تثبيط كفاءة أن نلخص أن يمكن. النانوية األكاسيد وجسيمات الحيوية المضادات

 أو لوحدها مضادات الحيويةال مع بالمقارنة مضادات الحيويةال إلى النانوية األكاسيد سيماتج إضافة طريق

 [196,195,194,193] لوحدهاالنانوية  األكاسيد جسيمات

 

 

R=0.998 

P=0.0001 

R=0.9934 

P=0.0006 
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 .االموكسيسلينالنانوي مع  الكوبالت أوكسيدبين مزج التأثير  وضحي) 3-5(جدول 

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Amoxicillin 100 32 20 

Co3O4 100 37 51 

Amoxicillin:Co3O4 

75:25 100 100 

50:50 100 100 

25:75 100 100 

 

 .السيفالكسين مع النانوي الكوبالت أوكسيد بين المزج تأثير ( يوضح3-6جدول )

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Cephalexin 100 30 16 

Co3O4 100 37 51 

Cephalexin:Co3O4 

75:25 100 100 

50:50 100 100 

25:75 100 100 
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 .اإلريثرومايسين مع النانوي الكوبالت أوكسيد بين المزج تأثير ( يوضح3-7جدول )

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Erythromycin 100 33 37 

Co3O4 100 37 51 

Erythromycin:Co3O4 

75:25 100 100 

50:50 100 100 

25:75 100 100 

 

 .االموكسيسلين مع النانوي النيكل أوكسيد بين المزج تأثير ( يوضح3-8جدول )

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Amoxicillin 100 32 20 

NiO 100 35    45 

Amoxicillin: NiO 

75:25 85 89 

50:50 82 87 

25:75 80 86 
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 .لسيفالكسينا مع النانوي النيكل أوكسيد بين المزج تأثير يوضح( 3-9) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Cephalexin 100 30 16 

NiO 100 35 45 

Cephalexin: NiO 

75:25 79 90 

50:50 82 90 

25:75 84 88 

 

 .اإلريثرومايسين مع النانوي النيكل أوكسيد بين المزج تأثير يوضح( 3-10) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Erythromycin 100 33    37 

NiO 100 35    45 

Erythromycin: NiO 

75:25 85 90 

50:50 81 89 

25:75 87 92 
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  .االموكسيسلين مع النانوي النحاس أوكسيد بين المزج تأثير يوضح( 3-11) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Amoxicillin 100 32 20 

CuO 100 36 47 

Amoxicillin: CuO 

75:25 97 100 

50:50 95 97 

25:75 90 93 

 

 .السيفالكسين مع النانوي النحاس أوكسيد بين المزج تأثير يوضح( 3-12) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Cephalexin 100 30 16 

CuO 100 36 47 

Cephalexin: CuO 

75:25 97 100 

50:50 96 90 

25:75 92 100 
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 .اإلريثرومايسين مع النانوي النحاس أوكسيد بين المزج تأثير يوضح( 3-13) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Erythromycin 100 33 37 

CuO 100 36 47 

Erythromycin: CuO 

75:25 98 100 

50:50 95 98 

25:75 100 100 

 

 .االموكسيسلين مع النانوي الزنك أوكسيد بين المزج تأثير يوضح( 3-14) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Amoxicillin 100 32 20 

ZnO 100 34 40 

Amoxicillin: ZnO 

75:25 77 82 

50:50 80 85 

25:75 75 83 
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 .زنك النانوي مع السيفالكسينال أوكسيدبين يوضح تأثير مزج  )3-15(جدول 

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Cephalexin 100 30 16 

ZnO 100 34 40 

Cephalexin: ZnO 

75:25 79 84 

50:50 82 86 

25:75 78 88 

 

 .اإلريثرومايسين مع النانوي الزنك أوكسيد بين مزج تأثير يوضح (3-16) جدول

Antibacterial agent 
Final concentration 

( µg/ml) 

Growth inhibition % 

E. coli S. aureus 

Erythromycin 100 33 37 

ZnO 100 34 40 

Erythromycin: ZnO 

75:25 84 89 

50:50 80 83 

25:75 78 90 
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 Conclusions                                              االستنتاجات

لألكاسيد  البايولوجيةفي هذه الدراسة ومن خالل دراسة الفعالية  الحصول عليهافي ضوء النتائج التي تم 

    و Staphylococcus aureus (+G) على نوعين من البكتريا ZnO) NiO, CuO,, 4O3(Coالنانوية 

(-(GEscherichia coli  ومقارنتها مع ثالثة انواع من المضادات الحيوية )moxicillinA ، 

Cephalexin ،Erythromycin   ( يمكن ان نستنتج ما يلي  

 فعالية بيولوجية.جميعها تمتلك  (Co3O4, NiO, CuO, ZnO)المحضرة  النانوية األكاسيد .1

 بزيادة العدد الذري في السلسلة االنتقالية الواحدة. البايولوجيةتقل الفعالية  .2

ذ كلما قل الحجم ا البايولوجيةعلى الفعالية  دور فعاللألكاسيد النانوية المحضرة  الحجم الحبيبييلعب  .3

  .البايولوجيةزادت الفعالية الحبيبي 

التي تمتلك  األكاسيدمن أكثر بيولوجية ( تمتلك فعالية spinel )التي تمتلك تركيب اإلسبنيل  األكاسيدأن  .4

 حالة تكافؤ واحدة. 

 .(PVP)النانوية من خالل أضافة عوامل مثبتة للسطح مثل  األكاسيديمكن زيادة استقراريه وفعالية  .5

ذ كلما زادت الخشونة ا البايولوجيةعلى الفعالية النانوية  األكاسيدحبيبات  RA) ) سطحخشونة تؤثر  .6

 .البايولوجيةزادت الفعالية 

ذ كلما زادت المساحة السطحية زادت ا البايولوجيةعلى الفعالية  (SAR ) المساحة السطحيةنسبة  تؤثر .7

 .البايولوجيةالفعالية 

التي تكون صفتها  األكاسيدمتلك تذ ا البايولوجيةعلى الفعالية مغناطيسية لألكاسيد النانوية  الصفة تؤثر .8

 التي تكون صفتها دايا مغناطيسية.  األكاسيدأكثر فعالية بيولوجية من  بارا المغناطيسية

 وهي  من المضادات الحيوية المستخدمة كثرأالنانوية المحضرة تمتلك فعالية بيولوجية  األكاسيد .9

Amoxicillin)، Cephalexin، Erythromycin)  .  

النانوية بنسب  األكاسيدمن خالل مزجها مع المضادات الحيوية لبعض  البايولوجيةالفعالية يمكن زيادة  .11

  جدا. ةقليل
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 Future studies                                                                الدراسات المستقبلية 

ولى وهي                                 ألدراسة الفعالية البيولوجية لما تبقى من عناصر في السلسلة االنتقالية ا .1

)Fe26 ,Mn25 ,Cr24 ,V23 ,Ti22 ,Sc21 .ومقارنة الفعالية البيولوجية لها ) 

 دراسة تأثير طريقة تحضير األكاسيد النانوية على الفعالية البيولوجية. .2

 .(LD50)الجرعة القاتلة  دراسة سمية االكاسيد النانوية المحضرة من خالل حساب  .3

 خرى. أنواع ميكروبية أدراسة الفعالية البيولوجية لألكاسيد النانوية المحضرة على  .4

 دراسة الفعالية البيولوجية لألكاسيد النانوية على بعض الفيروسات. .5

 . نانوي الرقيقألكاسيد النانوية ا الغشية والبصرية التركيبية الخواص دراسة .6

 . العضوية األصباغ لتدهور ضوئية كمحفزات النانوية المواد تطبيقاتدراسة   .7
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144. Flores, C. Y., Miñán, A. G., Grillo, C. A., Salvarezza, R. C., Vericat, C., & 

Schilardi, P. L. (2013). Citrate-capped silver nanoparticles showing good 

bactericidal effect against both planktonic and sessile bacteria and a low 

cytotoxicity to osteoblastic cells. ACS applied materials & interfaces, 5(8), 

3149-3159. 

145. Maloul, H. A. I. (2015). Size-dependent Antibacterial Activity of Cobalt Oxide 

Nanoparticles (Doctoral dissertation) 

146. Rahdar, A., Aliahmad, M., & Azizi, Y. (2015). NiO nanoparticles: synthesis 

and characterization. Journal of Nanostructures, 5(2), 145-151. 

147. Mayekar, J., Dhar, V., & Radha, S. (2014). Synthesis of copper oxide 

nanoparticles using simple chemical route. IJSER, 5, 928-930. 

148. Abdulateef, D. A.2018. Removal of Eosin dye from aqueous solutions using

Nano surfaces. Master Thesis, College of Science , University of Diyala. 

149. Dorling, K. M., & Baker, M. J. (2013). Rapid FTIR chemical imaging: 

highlighting FPA detectors. Trends in biotechnology, 31(8), 437-438. 

150. Joshi, M., Bhattacharyya, A., & Ali, S. W. (2008). Characterization techniques 

for nanotechnology applications in textiles. 

151. Durán, N., Marcato, P. D., Alves, O. L., De Souza, G. I., & Esposito, E. (2005). 

Mechanistic aspects of biosynthesis of silver nanoparticles by several Fusarium 

oxysporum strains. Journal of nanobiotechnology, 3(1), 8. 



121 
 

152. Gouadec, G., & Colomban, P. (2007). Raman spectroscopy of nanostructures 

and nanosized materials. Journal of Raman Spectroscopy: An International 

Journal for Original Work in all Aspects of Raman Spectroscopy, Including 

Higher Order Processes, and also Brillouin and Rayleigh Scattering, 38(6), 598-

603. 

153. Bradford, P. D., & Bogdanovich, A. E. (2008). Electrical conductivity study of 

carbon nanotube yarns, 3-D hybrid braids and their composites. Journal of 

composite materials, 42(15), 1533-1545. 

154. Poletti, G., Orsini, F., Raffaele-Addamo, A., Riccardi, C., & Selli, E. (2003). 

Cold plasma treatment of PET fabrics: AFM surface morphology 

characterisation. Applied surface science, 219(3-4), 311-316. 

155. Vandepitte, J., Verhaegen, J., Engbaek, K., Rohner, P., Piot, P., Heuck, C. C., & 

Heuck, C. C. (2003). Basic laboratory procedures in clinical bacteriology. 

World Health Organization. 

156. Wayne, P. A. CLSI; 2011. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 

157. Manigandan, R., Giribabu, K., Suresh, R., Vijayalakshmi, L., Stephen, A., & 

Narayanan, V. (2013). Cobalt oxide nanoparticles: characterization and its 

electrocatalytic activity towards nitrobenzene. Chemical Science Transactions, 

2(Supplement 1), S47-S50. 

158. El-Kemary, M., Nagy, N., & El-Mehasseb, I. (2013). Nickel oxide 

nanoparticles: synthesis and spectral studies of interactions with glucose. 

Materials Science in Semiconductor Processing, 16(6), 1747-1752. 

159. Mellah, A., & Chegrouche, S. (1997). The removal of zinc from aqueous 

solutions by natural bentonite. Water research, 31(3), 621-629. 



122 
 

160. Xiong, G., Pal, U., & Serrano, J. G. (2007). Correlations among size, defects, 

and photoluminescence in ZnO nanoparticles. Journal of applied physics, 

101(2), 024317. 

161. Adeela, N., Maaz, K., Khan, U., Karim, S., Nisar, A., Ahmad, M., ... & Liu, J. 

(2015). Influence of manganese substitution on structural and magnetic 

properties of CoFe2O4 nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds, 639, 

533-540. 

162. Che, H., Liu, A., Hou, J., Mu, J., Bai, Y., Zhao, S., ... & He, H. (2014). 

Solvothermal synthesis of hierarchical Co 3 O 4 flower-like microspheres for 

superior ethanol gas sensing properties. Journal of Materials Science: Materials 

in Electronics, 25(7), 3209-3218. 

163. Qu, F., Liu, J., Wang, Y., Wen, S., Chen, Y., Li, X., & Ruan, S. (2014). 

Hierarchical Fe3O4@ Co3O4 core–shell microspheres: preparation and acetone 

sensing properties. Sensors and Actuators B: Chemical, 199, 346-353. 

164. Ferrari, A. C., & Robertson, J. (2000). Interpretation of Raman spectra of 

disordered and amorphous carbon. Physical review B, 61(20), 14095. 

165. Xu, J. F., Ji, W., Shen, Z. X., Li, W. S., Tang, S. H., Ye, X. R., ... & Xin, X. Q. 

(1999). Raman spectra of CuO nanocrystals. Journal of Raman spectroscopy, 

30(5), 413-415. 

166. Steinhart, M., Wehrspohn, R. B., Gösele, U., & Wendorff, J. H. (2004). 

Nanotubes by template wetting: a modular assembly system. Angewandte 

Chemie International Edition, 43(11), 1334-1344. 

167. Gandhi, A. C., Pant, J., Pandit, S. D., Dalimbkar, S. K., Chan, T. S., Cheng, C. 

L., ... & Wu, S. Y. (2013). Short-range magnon excitation in NiO nanoparticles. 

The Journal of Physical Chemistry C, 117(36), 18666-18674. 

168. Gaikwad, S. S., Gandhi, A. C., Pandit, S. D., Pant, J., Chan, T. S., Cheng, C. L., 

... & Wu, S. Y. (2014). Oxygen induced strained ZnO nanoparticles: An 



123 
 

investigation of Raman scattering and visible photoluminescence. Journal of 

Materials Chemistry C, 2(35), 7264-7274. 

169. Gandhi, A. C., Huang, C. Y., Yang, C. C., Chan, T. S., Cheng, C. L., Ma, Y. R., 

& Wu, S. Y. (2011). Growth mechanism and magnon excitation in NiO 

nanowalls. Nanoscale research letters, 6(1), 485. 

170. Yang, H., Liu, C., Yang, D., Zhang, H., & Xi, Z. (2009). Comparative study of 

cytotoxicity, oxidative stress and genotoxicity induced by four typical 

nanomaterials: the role of particle size, shape and composition. Journal of 

applied Toxicology, 29(1), 69-78. 

171. Papis, E., Rossi, F., Raspanti, M., Dalle-Donne, I., Colombo, G., Milzani, A., ... 

& Gornati, R. (2009). Engineered cobalt oxide nanoparticles readily enter cells. 

Toxicology letters, 189(3), 253-259. 

172. Murthy, P. S., Venugopalan, V. P., Arunya, D. D., Dhara, S., Pandiyan, R., & 

Tyagi, A. K. (2011, November). Antibiofilm activity of nano sized CuO. In 

International Conference on Nanoscience, Engineering and Technology 

(ICONSET 2011) (pp. 580-583). IEEE. 

173. Espitia, P. J. P., Soares, N. D. F. F., dos Reis Coimbra, J. S., de Andrade, N. J., 

Cruz, R. S., & Medeiros, E. A. A. (2012). Zinc oxide nanoparticles: synthesis, 

antimicrobial activity and food packaging applications. Food and Bioprocess 

Technology, 5(5), 1447-1464. 

174. Rakshit, S., Ghosh, S., Chall, S., Mati, S. S., Moulik, S. P., & Bhattacharya, S. 

C. (2013). Controlled synthesis of spin glass nickel oxide nanoparticles and 

evaluation of their potential antimicrobial activity: A cost effective and eco 

friendly approach. RSC Advances, 3(42), 19348-19356. 

175. Mohammadyani, D., Hosseini, S. A., & Sadrnezhaad, S. K. (2012). 

Characterization of nickel oxide nanoparticles synthesized via rapid 



124 
 

microwave-assisted route. In International Journal of Modern Physics: 

Conference Series (Vol. 5, pp. 270-276). World Scientific Publishing Company. 

176. Al-Nori, T. M. (2012). Antibacterial activity of Silver and Gold Nanoparticles 

against Streptococcus, Staphylococcus aureus and E. coli. Al-Mustansiriyah 

Journal of Science, 23(3), 45-54. 

177. Harish, K., Renu, R., & Kumar, S. R. (2011). Synthesis of nickel hydroxide 

nanoparticles by reverse micelle method and its antimicrobial activity. Res J 

Chem Sci. ISSN, 2231, 606X. 

178. Motlagh, M. K., Youzbashi, A. A., & Sabaghzadeh, L. (2011). Synthesis and 

characterization of Nickel hydroxide/oxide nanoparticles by the complexation-

precipitation method. International Journal of Physical Sciences, 6(6), 1471-

1476. 

179.  Dhanuja B. S, Dedhila Devadathan1, Baiju V, Biju R, Raveendran R.  (2017). 

Synthesis, characterization  and antibacterial activity of  NiO nanoparticles . 

international  journal advance research in science and engineering .166-167. 

180. Esteban-Tejeda, L., Malpartida, F., Esteban-Cubillo, A., Pecharromán, C., & 

Moya, J. S. (2009). Antibacterial and antifungal activity of a soda-lime glass 

containing copper nanoparticles. Nanotechnology, 20(50), 505701. 

181. Yu-sen, E. L., Vidic, R. D., Stout, J. E., McCartney, C. A., & Victor, L. Y. 

(1998). Inactivation of Mycobacterium avium by copper and silver ions. Water 

Research, 32(7), 1997-2000. 

182. Kim, J. H., Cho, H., Ryu, S. E., & Choi, M. U. (2000). Effects of metal ions on 

the activity of protein tyrosine phosphatase VHR: highly potent and reversible 

oxidative inactivation by Cu2+ ion. Archives of Biochemistry and Biophysics, 

382(1), 72-80. 



125 
 

183. Xie, Y., He, Y., Irwin, P. L., Jin, T., & Shi, X. (2011). Antibacterial activity and 

mechanism of action of zinc oxide nanoparticles against Campylobacter jejuni. 

Appl. Environ. Microbiol., 77(7), 2325-2331. 

184. Lipovsky, A., Tzitrinovich, Z., Friedmann, H., Applerot, G., Gedanken, A., & 

Lubart, R. (2009). EPR study of visible light-induced ROS generation by 

nanoparticles of ZnO. The Journal of Physical Chemistry C, 113(36), 15997-

16001. 

185. Santhoshkumar, J., Kumar, S. V., & Rajeshkumar, S. (2017). Synthesis of zinc 

oxide nanoparticles using plant leaf extract against urinary tract infection 

pathogen. Resource-Efficient Technologies, 3(4), 459-465. 

186. Król, A., Pomastowski, P., Rafińska, K., Railean-Plugaru, V., & Buszewski, B. 

(2017). Zinc oxide nanoparticles: Synthesis, antiseptic activity and toxicity 

mechanism. Advances in colloid and interface science, 249, 37-52. 

187.  Chow, A. W., Benninger, M. S., Brook, I., Brozek, J. L., Goldstein, E. J., 

Hicks, L. A., ... & File Jr, T. M. (2012). IDSA clinical practice guideline for 

acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clinical Infectious 

Diseases, 54(8), e72-e112.   

188. Wilson, D. N. (2014). Ribosome-targeting antibiotics and mechanisms of 

bacterial resistance. Nature Reviews Microbiology, 12(1), 35.  

189. Shokoohi, R., Samadi, M. T., Amani, M., & Poureshgh, Y. (2018). Modeling 

and optimization of removal of cefalexin from aquatic solutions by enzymatic 

oxidation using experimental design. Brazilian Journal of Chemical 

Engineering, 35(3), 943-956. 

190. Burr, L. D. (2017). An investigation into the effect of erythromycin on 

Pseudomonas aeruginosa quorum sensing in non-cystic fibrosis bronchiectasis.  

191. Alali, W. Q., Scott, H. M., Harvey, R. B., Norby, B., Lawhorn, D. B., & Pillai, 

S. D. (2008). Longitudinal study of antimicrobial resistance among Escherichia 



126 
 

coli isolates from integrated multisite cohorts of humans and swine. Appl. 

Environ. Microbiol., 74(12), 3672-3681. 

192. Aktas, Z., Aridogan, A., Kayacan, C. B., & Aydin, D. (2007). Resistance to 

macrolide, lincosamide and streptogramin antibiotics in staphylococci isolated 

in Istanbul, Turkey. The Journal of Microbiology, 45(4), 286-290. 

193. Dixit, A., Das, S., Jyoti, A., & Kaushik, S. (2017). Biogenic synthesis of silver 

nanoparticles and its potential application in prevention of acute ear infections. 

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9(1), 14. 

194. Kumar, N. I. R. M. A. L., Das, S. A. T. Y. A. J. E. E. T., Jyoti, A. N. U. P. A. 

M., & Kaushik, S. A. N. K. E. T. (2016). Synergistic effect of silver 

nanoparticles with doxycycline against Klebsiella pneumoniae. Int J Pharm 

Pharm Sci, 8(7), 183-186. 

195. Rajora, N., Kaushik, S., Jyoti, A., & Kothari, S. L. (2016). Rapid synthesis of 

silver nanoparticles by Pseudomonas stutzeri isolated from textile soil under 

optimised conditions and evaluation of their antimicrobial and cytotoxicity 

properties. IET nanobiotechnology, 10(6), 367-373. 

196. Sharma, K., Kaushik, S., & Jyoti, A. (2016). Green synthesis of silver 

nanoparticles by using waste vegetable peel and its antibacterial activities. 

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 8(5), 313. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

Appendix 

 

 



Vitek 2  جهاز بواسطة   E.coli  بكتريا تشخيص يوضح 1 رقم ملحق  

   



 

Vitek 2   بواسطة جهاز S.aurus   يوضح تشخيص بكتريا 2ملحق رقم  

 

 



  قاعدة بيانات الجهازت النانوي مع مطابقة نتيجة مطيافية حيود االشعة السينية ألوكسيد الكوبل 3ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 



 قاعدة بيانات الجهازالنانوي مع  نيكلمطابقة نتيجة مطيافية حيود االشعة السينية ألوكسيد ال 4ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 



 قاعدة بيانات الجهاز النانوي مع  نحاسمطابقة نتيجة مطيافية حيود االشعة السينية ألوكسيد ال 5ملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 



 قاعدة بيانات الجهازالنانوي مع  زنكمطابقة نتيجة مطيافية حيود االشعة السينية ألوكسيد ال 6ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 



 AFM بواسطة جهاز تم الحصول عليها  ألوكسيد الكوبلت النانوي يوضح معلومات مهمه 7ملحق رقم 

 

 

 

 

 



AFM  بواسطة جهاز تم الحصول عليها يوضح معلومات مهمه ألوكسيد النيكل النانوي  8ملحق رقم  

 

 

 

 

 



 AFM بواسطة جهاز تم الحصول عليها يوضح معلومات مهمه ألوكسيد النحاس النانوي  9ملحق رقم 

 

 

 



 AFM بواسطة جهاز تم الحصول عليها يوضح معلومات مهمه ألوكسيد الزنك النانوي  10ملحق رقم 

 

 

 

 



Abstract 

In this study, Prepared of four sequential nano oxides in the first transition series 

(3d) which CoO, NiO, CuO and ZnO , first (3d) series of elements 𝐶𝑜27
58.9 ، 𝑁𝑖28

58.7     ،

𝐶𝑢29
63.5  ، 𝑍𝑛30

65.4  . By the co- precipitation method and the biological efficacy of 

nanoparticles prepared on two types of bacteria were studied Escherichia coli(G-) , 

Staphylococcus aureus (G+). Which was isolated from patients who were lying in 

Al Kindi Teaching Hospital of Baghdad province  in the Rusafa and is diagnosed by 

the competent staff in the laboratory of the hospital in question it was then 

diagnosed with device VITEK® 2. Four nano oxides (Co3O4, NiO, CuO, ZnO) were 

prepared by the co- precipitation method.  These nano oxides were identified by 

XRD diffraction analysis, FTIR spectroscopy, Raman spectroscopy, EDX diffraction 

spectroscopy, Atomic Force Microscope AFM, Scanning electron microscopy SEM, 

The results showed that the average granular size of prepared nanoparticles 

(Co3O4, NiO, CuO, ZnO) is (13.61, 22.22, 33.74,27.41) nm respectively, The 

biological efficacy of nanoparticles was measured using the Broth Microdilution 

method by preparing five sequential concentrates of nano oxides  were prepared 

(100,200,300,400,500) µg/ml using ELISA, The results showed that more oxides of 

nanoparticles are prepared effective biological is (Co3O4) reach the highest 

inhibitory rate was of towards E.coli (96%) and towards S.aurus (100%) in the 

concentration of 500 μg /ml and the lowest inhibitory rate was towards E. coli 

(37%) and towards  S.aurus (51%) in the concentration of 100 μg/ml. Then follow 

it (CuO( reach the highest inhibitory rate was of towards E.coli (93%) and towards 

S.aurus (100%) in the concentration of 500 μg /ml and the lowest inhibitory rate 

was towards E. coli (36%) and towards S.aurus (47%) in the concentration of 100 



μg / ml, Then follow (NiO) reach the highest inhibitory rate was of towards E.coli 

(92%) and towards S.aurus (95%) in the concentration of 500 μg /ml and the 

lowest inhibitory rate was towards E.coli (35%) and towards S.aurus (45%) in the 

concentration of 100 μg / ml. Finally (ZnO) reach the highest inhibitory rate was of 

towards E.coli (90%) and towards  S.aurus (92%) in the concentration of  500 μg 

/ml and the lowest inhibitory rate was towards E.coli (34%) and towards S.aurus 

(40%)  in the concentration of 100 μg / ml , If the order of activity is as follows: 

Co3O4 ˃ CuO ˃NiO ˃ZnO. The biological efficacy of prepared nanoparticles was 

compared with three types of antibiotics used in Iraq in the treatment of diseases 

caused by these bacteria she Amoxicillin, Cephalexin and Erythromycin and using 

a concentration similar to the concentrations of nano oxides  which 

(100,200,300,400,500) µg/ml , The results showed that the most effective 

antibiotic used biological efficacy is Erythromycin reach the highest inhibitory rate 

was of towards E.coli (62%) and towards S.aurus (58%) in the concentration of 

500 μg /ml and the lowest inhibitory rate was towards E.coli (33%) and towards 

S.aurus (37%) in the concentration of 100 μg /ml. Followed by Cephalexin reach 

the highest inhibitory rate was of towards E.coli (60%), and towards S.aurus 

(40%) in the concentration of 500 μg /ml and the lowest inhibitory rate was 

towards E.coli (30%) and towards S.aurus (16%) in the concentration of 100 μg / 

ml. Finally in the Amoxicillin reach the highest inhibitory rate was of towards 

E.coli (45%) and towards S.aurus (36%) in the concentration of 500 μg /ml and the 

lowest inhibitory rate was towards E.coli (32%) and towards S.aurus (20%) in the 

concentration of 100 μg / ml, If the antibiotic activity arrangement is: E ˃ CP ˃ 

AMX. Results showed a significant difference between the biological efficacy of 

antibiotics with prepared nano oxides. Finally, the biological efficacy of the 

prepared nano oxides was studied by mixing them in three ratios with antibiotics: 



1: 3, 1: 1 and 3: 1. The results showed an increase in the rate of inhibition of 

bacterial growth of all antibiotics. The order of activity for the antagonist 

Amoxicillin was improved in the following sequence AMX+Co3O4> AMX + CuO 

> AMX+ NiO > AMX+ ZnO. Followed by Cephalexin antagonist may also be 

improved as follows CP+Co3O4> CP + CuO > CP+ NiO > CP+ ZnO. Finally anti-

Erythromycin may improve sequencing E+Co3O4> E + CuO > E+ NiO > E+ ZnO. 

The results showed that the efficiency of inhibition of bacteria could be improved 

by adding nano oxides to antibiotics compared with antibiotics or Nano oxides  

separately 
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