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ه دلیل ب نشانی مس بر فیلم فیبروین ابریشم استفاده شده است.براي الیهکند و پاش پالسمایی در این پژوهش، از روش نوین  :چکیده
ه میتوان از فیبروین رسانا ب ،سازگاري با بدن خواص مکانیکی خوب وانعطاف پذیري باال، از جمله  ابریشم خواص منحصر به فرد فیبروین

یبروین سطح فیلم فدر این کار، استفاده کرد.  داخل بدن و مواد کاشتنی هاي رساناالبسه ،ي مواد الکترونیکی انعطاف پذیرعنوان نسل آینده
رسانایی ج تست رسانایی فیلم فیبروین و نتای با مس الیه نشانی شده است. ،بهینه شدهکند و پاش پالسمایی سیستم دقیقه توسط  6به مدت 

الکترونی  میکروسکوپ آنالیزخاصیت رسانایی خوبی پیدا کرده است. پس از الیه نشانی، فیلم فیبروین ابریشم  که نشان میدهدجهارپروب 
نیز   EDX انالیز از قرارگیري اتم هاي مس مابین اجزاي روي سطح را به وضوح نشان میدهد. همچنین،و چگونگی سطح  بافت ،روبشی
، عیک روش سریکند و پاش پالسمایی نتایج به دست آمده نشان میدهد که روش نشان داده شده است.  الیه نشانی شده هاي مساتمدرصد 

   رهاي رساناي انعطاف پذیر میباشد.مانند فیبروین و تولید پلیم يح پلیمروپاك و کارآمد جهت الیه نشانی فلز روي سط
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Abstract 
In this work, plasma sputtering technique was used for Cu deposition on the silk fibroin film. Because 
of the extraordinary properties of silk fibroin such as flexibility, excellent mechanical properties and 
biocompatibility, it is considered as a promising material for the new generation of flexible electronic 
devices, implants and wearable electronic devices. After optimization of the parameters of magnetron 
sputtering, silk fibroin film was deposited by Cu as a sputtering target for 6 minutes. The results of 
conductivity analyses and test of four probe, demonstrated that the deposition of the silk fibroin film by 
the plasma sputtering results in the conductive film fabrication. Moreover, the surface morphology was 
examined by SEM analysis which clearly shows the Cu atoms among species on the surface. EDX 
analyses revealed the elemental composition of the material which shows the clear peaks of Cu after 
plasma sputtering. As a results, plasma sputtering is a fast, clean and efficient technique for deposition 
of metal on polymer surface including silk fibroin to form a conductive flexible surface.     
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 مقدمه  -1

اي هپالسما توانسته در بسیاري از کاربردتکنولوژي امروزه، 
ي هاددر کاربري پیدا کند. اپزشکی و صنعتی جایگاه ویژه

بسیار موفق الیه نشانی  و سطوحپالسما در اصالح صنعتی، 
در بسیاري از کاربردها به ویژه الیه و ] 2-1[ظاهر شده است

گزین جای میتواندنشانی، به عنوان روشی سریع، تمیز و کارآمد 
یکی از  1کندوپاش پالسمایی شیمیایی شود.روشهاي مرسوم 

مختلف از نشانی مواد براي الیه است که  ییرهاانواع ساختا
کاربردهاي  درجهت استفاده پارچه و چوب تا انواع پلیمرها 

 مختلف به کار میرود.
ه ببیولوژیکی ، پلیمرها و به ویژه پلیمرهاي ي اخیردر دو دهه

، زیست يزیست سازگاراي چون دلیل خواص فوق العاده
-بسیار مورد توجه قرار گرفته يو انعطاف پذیر يتخریب پذیر

ونیک الکترآینده براي نسل  به عنوان کاندیداي مناسبی و اند
 نیفیبرو از این مواد میتوان بهند. امطرح شدهپذیر انعطاف
، نهاآ در میاناشاره کرد که  ان و مالنینس، سلولز، کیتو2ابریشم

، داراي خواص جذاب خواص ، فیبروین ابریشم عالوه بر اینآنها
توجه، استحکام مختلفی مانند قابلیت انتقال نوري قابل 

، از اینرو]. 3[مکانیکی باال، وزن سبک و سهولت پردازش است
اساسی براي ساخت  یکی از مواد فیبروین ابریشم به عنوان

وسایل الکترونیکی انعطاف پذیر زیست سازگار، به ویژه براي 
 داخل بدن موردکاشتنی همچنین مواد و هاي پوشیدنی البسه

 ]4[است.توجه و پژوهش قرار گرفته 
اگرچه میتوان از پلیمرهایی مانند پلی آمید، پلی اتیلن، 
ترفتاالت، پلی دي متیل سیلوکسان و .. استفاده کرد ولی 
خصوصیاتی مانند زیست سازگاري ضعیف، زیست تخریب 
پذیري پایین و یا سمی بودن محصوالتی که از آنها تشکیل 

ایر میشوند، کاربردهاي اینگونه مواد را در پزشکی و س
کاربردهایی که با بدن تماس پیدا میکنند همچون تولید 

و فیبروین ابریشم به دلیل  محدود میکند رسانا هايالبسه
 ]5[شدباسازگاري باالیی که با بدن دارد بیشتر مورد عالقه می

روشهاي متفاوتی استفاده از جهت رسانا کردن سطح پلیمرها، 
و از جمله میتوان به روش انتقال چاپی، پرینت سه  میشود

                                                           
1  Plasma sputtering 
2 Silk Fibroin 

الیه نشانی فیزیکی و شیمیایی اشاره و ریزيقالب بعدي،
در ادامه به برخی از کارهایی که در این زمینه ]. 8-6[کرد

 انجام شده اشاره خواهد شد.
، یانگ چن و همکارانش با استفاده از روش 2020در سال 

و با اضافه کردن محلول نانو سیم نقره در مراحل قالب ریزي 
تولید فیلم فیبروین ابریشم، فیلم رساناي فیبروین تولید کردند 
و از آن به عنوان سنسور خازنی در فضاي نرمال استفاده کردند. 

ب قابل حل بود آرساناي تولید شده در مدت یک دقیقه در 
کاربردهاي از آن میتوان به عنوان الکترونیک گذرا در  که

در پژوهش ] 9[ي رسانا استفاده کردامنیت اطالعات و البسه
دیگري، از اکسیدهاي فلزي مانند اکسید زینک و اکسید مس 

م به فیبروین ابریش رساناهاي نانو کامپوزیتی براي ایجاد فیلم
استفاده شده است و اثر غلظت  قالب ریزي حاللروش 

ت. ین بررسی شده اساکسیدهاي فلزي در رسانایی فیلم فیبرو
-ماورابنفشسنجی پس از افزودن اکسیدهاي فلزي، طیف 

کاهش ضریب شکست فیلمها را نشان میدهد و  ،مرئی
و درصد کریستالی  3همچنین کاهش مقدار صفحات بتا

مشاهده شده است که این تغییرات ساختاري در ترازهاي 
مولکولی، به صورت تغییر خصوصیات اپتیکی و الکتریکی 

  ] 10[آشکار شده است
با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژي پالسما و به ویژه 

ي اروشی کارا، سریع، تک مرحله در خال کندوپاش پالسمایی
روش از این  کاردر این  میباشد، هادور از آالیندهو تمیز و به 

جهت الیه نشانی فلز بر فیلم فیبروین ابریشم براي دستیابی 
 ، مواد کاشتنیالکترونیک انعطاف پذیر يآیندهبه نسل 

و همچنین  داخل بدنبراي کاربردهاي  (ایمپلنت) رسانا
 .مورد پژوهش قرار گرفته استهاي پوشیدنی رسانا البسه

هاي الیه نشانی با پالسما که در فشار اتمسفري انجام روشدر 
میشود، از انجاییکه وارد کردن نانو ذرات فلزي، پالسما را تحت 
تاثیر قرار میدهد، کنترل پارامترهاي الیه نشانی، تکرارپذیري 
و همچنین جلوگیري از وارد شدن ناخالصی (آلودگی) مشکل 

پاش  شانی با سیستم کند ومیباشد. از آنجایی که فرایند الیه ن
پالسمایی در خال انجام میشود داراي این برتري می باشد که 

3 𝛽𝛽-Sheet 



 

ناخالصی هاي ناخواسته که در محیط وجود دارند بر روي الیه 
گیرند و از تاثیر ناخواسته آنها بر روي نتایج حاصل قرار نمی

جلوگیري میشود. از سوي دیگر کنترل پذیري پارامترهاي الیه 
کرار شوندگی دقیق شرایط الیه هاي تولیدي و تمیز نشانی و ت

و سریع بودن از دیگر قابلیتهاي موثر این روش الیه نشانی 
باشد. از  این رو از این روش جهت الیه نشانی استفاده شده می

 است.
کندوپاش روش از استفاده  تا به حال به نظر میرسد که 

گزارش  ریشماب نبراي الیه نشانی فلز بر فیلم فیبرویپالسمایی 
نشانی فیلم فلز مس جهت الیه در این کار، از. نشده است

ن پژوهش، پس از استخراج در ایشده است.  استفادهفیبروین 
تار ساخ جهت اطمینان از فیبروین و تولید فیلم فیبروین، 

 ATR-FTIRفیبروین حاصله، از فیلم به دست آمده طیف 
گرفته و سپس با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی 

 بر فیلم فیبروین، الیه نشانی مس انجام شده است. پالسمایی 
 هامواد و روش -2
 چیدمان آزمایش  1-2

 مغناطیسی پالسمایی در این پژوهش، از سیستم کندوپاش
دهی فیلم فیبروین ابریشم تخت دست ساز جهت پوشش

 7اي شکل به شعاع مسی دایرهاستفاده شده است. هدف 
هاي فیبروین آماده شده و برش سانتی متر در پایین و فیلم

روي سطحی چرخان در باالي  2cm 1×1داده شده در ابعاد 
سانتی متر از آن داخل محفظه قرار داده  4ي هدف و به فاصله

تور و فشار  15×10-6آزمایش در فشار سیستم . اندشده
ولتاژ کاري ولت بهینه شده است.  650تور در  4×10-2کاري
گاز میلی آمپر بهینه شده است. از  200ولت و جریان 700

به عنوان گاز کاري براي تولید پالسما استفاده  آرگون خالص
 دقیقه الیه نشانی شدند.  6ها به مدت فیلمو  شده است

 آماده سازي  2-2
 استخراج محلول فیبروین ابریشم 1-2-2

شامل صمغ زدایی و حذف  ،استخراج محلول فیبروین ابریشم
میباشد. در این پژوهش از  سیریسین از محلول ابریشم

براي استخراج محلول فیبروین ابریشم استفاده ] 11[پروتکل
ي کرم ابریشم (خریداري گرم پیله 5 ،شده است. در این روش

پس از خارج کردن شفیره ) مرکز پیله درازکالي بابل شده از
در  اهبه قطعات ریزتري تقسیم شدند. سپس پیله ،و پاکسازي

) در حال جوش Merkموالر سدیم کربنات ( 02/0محلول 
 شدندبه مدت یک شبانه روز داخل هود قرار داده  داده وقرار 

تا کامال خشک شوند. در این مرحله، سیریسین موجود در پیله 
جهت تولید محلول فیبروین ابریشم،  میشود.ابریشم از آن جدا 

 )ml50هاي خشک و ریز شده را داخل ارلن کوچکی (فیبروین
موالر لیتیوم بروماید  3/9افزودن محلول نتقل کرده و پس از م
)Sigma-Aldrich ساعت داخل آون با  4) به آن، به مدت
تا کامال خشک شود و به  درجه سانتیگراد قرار داده 60ماي د

، رنگ کهربایی درآید. سپس جهت حذف لیتیوم بروماید
داخل کیسه دیالیز کهربایی رنگ فیبروین را محلول 

)Sigma-Aldrich آب  حاوي داده و آنرا داخل ظرف) قرار
خالص قرار میدهیم به طوري که به طور (مقطر دو بار یونیزه) 

، 2کامل داخل آب قرار گیرد. آب ظرف را پس از بازه زمانی 
تعویض میکنیم. بعد و سپس یک و دو شبانه روز  ساعت4

دقیقه  20ها، محلول را به مدت سپس، جهت حذف ناخالصی
و دو بار این کار را قرار داده هزار دور  11تا  9در سانتریفیوژ 

نمایش  1مراحل استخراج فیبروین در شکل  .ایمتکرار کرده
 داده شده است. 

 آماده سازي فیلم فیبروین ابریشم  2-2-2

) c هاپیلهخرد کردن  )b) وزن کردن پیله ها aتصویر مراحل استخراج فیبروین ابریشم ) 1شکل 
) خشک eسدیم کربنات  02/0) پیله هاي در حال جوشیدن در محلول dوزن کردن سدیم کربنات 

) انتقال gموالر لیتیوم بروماید  3/9) حل کردن فیبروین در محلول fکردن الیاف فیبروین ابریشم 
) محلول فیبروین ابریشم و لیتیوم hدیالیز  محلول فیبروین ابریشم و لیتیوم بروماید به کیسه

 .) محلول فیبرون ابریشم دیالیز شدهiبروماید در حال دیالیز 



 

از محلول فیبروین ابریشم را در پتري دیش میلی لیتر  4حجم 
 داخل هود قرار  ساعت 24سانتی متر ریخته و به مدت  6قطر 

هاي خشک شده را در محلول اتانول میدهیم. سپس فیلم
راي ب ریخته تا ساختار مارپیچ آلفا به صفحات بتا تبدیل شود.

نیم  هاي به دست آمده،وزنی فیلم-درصد حجمی يمحاسبه
ه بوزن کرده و از محلول فیبروین به دست آمده را لیترمیلی 
در آون خشک کرده و سپس آنرا روي ترازو  یک ساعتمدت 

با دقت سه رقم اعشار وزن میکنیم. درصد وزنی حجمی فیلم 
میباشد که با مقدار ذکر شده در پروتکل  %8ده به دست آم

 2اي از فیلم به دست آمده در شکل نمونهمنطبق است. 
سازي، جهت نمایش داده شده است. فیلم ها پس از آماده

 برش داده شدند. 2cm 1×1پوشش دهی، در قطعات  
 هاآنالیز 3-2
 ي مادون قرمز بازتاب کلی آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه 2-3-1

 4کاهش یافته
طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه روش مناسبی براي 
تشخیص گروههاي آمیدي و پپتیدي محلول فیبروین میباشد. 

هاي فرکانس ،کوواالنسی از آنجاییکه ترکیبات شامل پیوند
ي مادون قرمز را متفاوتی از امواج الکترومغناطیسی در ناحیه

جذب میکنند و این جذب انرژي میتواند صرف تغییر حرکات 
 يها فیطاز  توانیمچرخشی و ارتعاشی در مولکول شود، 

استفاده ها مولکول ییشناسا ياثر انگشت برا مانندمادون قرمز 
 يهاوندیحاصل از نور مادون قرمز که توسط پ يانرژ کرد.

جذب  نیخاص در طول موج مع یعامل يگروه ها ای ییایمیش
به  تواندیشود، موجب کاهش شدت عبور نور شده و میم

انتقال نمونه  يبرا. ] 12[ از عدد موج رسم شود یعنوان تابع
 يبراکه   است ازین مادون قرمز انتقال دهنده ،ماده کیبه 

 زادر این پژوهش،  .شودیاستفاده م KBrاکثر کاربردها، از 
مناسب براي و سریع و غیر مخرب که  ATR FTIR آنالیز
 کی باشد استفاده شده است. در این روش کهها میپلیمر

کست ش بیبا ضر یستالیکر ازاست  یتماس يریروش نمونه گ
 ATR. استفاده میشود یعال مادون قرمزباال و خواص انتقال 

محبوب است که توسط  اریبس يرینمونه گ يهااز روش یکی
در  .شود یاستفاده م تبدیل فوریه مادون قرمز يسنجها فیط

                                                           
4ART-FTIR (Attenuated Total Reflection –Fourier-
Transform-Infrared Spectroscopy) 

 Agilent Resolutions Pro از دستگاهاین پژوهش، 
بع و منا يعلوم کشاورزدانشگاه متعلق به آزمایشگاه مرکزي 

 . میاستفاده کرد ATR-FTIR زیآنال يبرا ي،سار یعیطب
 5الکترونی آنالیز میکروسکوپ 2-3-2

و  الکترون يهاکه از برهمکنش ییهاگنالیسدر این روش، 
 یخارج ياز جمله مورفولوژ یاطالعات شوند،ینمونه مشتق م

 کی، داده ها در موارد. در اکثر دهندینشان مرا نمونه  (بافت)
شوند و یم يجمع آور ،انتخاب شده از سطح نمونه يمنطقه

شان ن را یمکان راتییشود که تغ یم دیتول يبعد 2 ریتصو کی
را  کرونیم 5تا  متریسانت 1 باًیبا عرض تقر یدهد. مناطق یم
 SEM يهاکیدر حالت اسکن با استفاده از تکن توانیم

 . کرد يربردارینانومتر) تصو 100تا  50 یی(وضوح فضا یمعمول
ها براي بررسی مورفولوژي ترین روشاین روش یکی از مناسب

در این  .دباشنانو ساختارها و شناسایی ترکیبات شیمیایی می
 به منظور بررسی مورفولوژي سطح فیبروین ابریشم،پژوهش، 

و از این آزمون استفاده شد  قبل و بعد از الیه نشانی
  ها مورد آنالیز قرار گرفت. فیلم تصاویرسطح

 6پراش پرتو ایکس یطیف سنج 2-3-3
همزمان با  ،SEMمیکروسکوپ  روي  EDXآنالیزور نصب با

در ابعاد  هاي اتمینمونه، امکان تشخیص گونهمشاهده 
در  عناصر موجود روي سطح و درصدنانومتر  700میکرون تا 

 طحس بر الکترونی بمباراندر این روش، شود. فراهم مینمونه 
 پرتوها این که شد خواهد ایکس پرتو ایجاد سبب نمونه

  EDX  باشندمی نمونه در موجود عناصر از ايمشخصه
 خاص مناطق در نمونه در موجود عناصر شناخت مکانا

 شدت طیف این که دهدمی ما به را عناصر از طیفی برحسب
 این انرژي برحسب) شده شناسایی ایکس پرتوهاي تعداد(

 پرتو برخورد هاپومیکروسک این در .باشدمی هاپرتو

5 Scanning Electron Microscope 
6 Electron Dispersive X-Ray Spectrometry (EDX) 

 از فیلم فیبروین ابریشم. اينمونه )2شکل 



 

 که شد خواهد هاییسیگنال تولید به نمونه منجر با الکترونی
 هاي پرتو و برگشتی هاي الکتروثانویه،  هاي الکترون شامل
 تهیه در بیشتر ثانویه هايالکترون .بود خواهند ایکس
 گیرندمی قرار استفاده مورد سطح توپوگرافی از تصاویر

 پرتو هايالکترون االستیک برخورد از برگشتی هايالکترون.

 .آیندمی وجود به نمونه در موجود اتمهاي هسته با اولیه
 پرتو باریکه که شودمی تولید زمانی معموالً ایکس پرتو

 الیه ترین داخل الکترون راندن بیرون سبب اولیه الکترونی
 کرد، خواهد پر را خالی جاي این ،بیرونی الیه الکترون. شود

 ساطع ایکس پرتو ،بیرونی الیه الکترون از عمل این با اما
 و الکترون هسته جرم به پرتو این انرژي شد که خواهد
 بحث مورد هايالکترون هاياوربیتال هايانرژي در تفاوت

تولید خواهد شد که زمانی  aKداشت. پرتو خواهد  بستگی
 Lرانده میشود و یک الکترون از الیه   Kیک الکترون از الیه 

جایی الکترون از بههنگام جا bKمیکند. این جاي خالی را پر 
از ایجاد میشود. پرتوهاي ایکس تولید شده  Lبه  Mالیه 

 همیشهبه دلیل دور بودن از هسته  Mهاي الیه الکترون
خواهند  Lو  K ترازهاي به نسبت کمتري تهییج انرژي

 زا شاناتمی عدد برحسب عناصر ایکس پرتوهايداشت. 
 تفسیر ازو  اند شده قرار گرفته بیشتر انرژي به کم انرژي

 در عناصرموجودمیتوان  شده تولید ایکس پرتو هاي سیگنال
 پومیکروسکدر این پژوهش از  .کرد شناسایی را نمونه

 رازي متالورژي پژوهش مرکز الکترونی
 استفاده شده است.  VEGA\\TESCAN-LMUمدل

 ايپروب چهار نقطهو  آزمون هدایت الکتریکی   2-3-4
ومت گیري مقاابتدا از اهم متر براي تست اولیه رسانایی و اندازه

استفاده  2cm 1×1در ابعاد پوشش داده شده فیلم فیبروین 
در استفاده از اهم متر عالوه بر  شده است. اما از آنجاییکه

حضور دارند که  زین يگرید يمقاومت ها ،مقاومت خود رسانا

نا رسا هیمقاومت ال جهیدر نت دهندیم لیمقاومت کل را تشک
 يریگاندازه يمعموالً برااز اینرو . دآییبدست نم قیبصورت دق
 ياپروب چهار نقطه از روش، هیرالیز اینازك  هیالمقاومت 

 ینرویدو پروب ب قیاز طر انیبا عبور جر شود کهاستفاده می
گیري مقاومت الیه، اندازه ،یو خواندن ولتاژ در دو پروب داخل

همچنین مقاومت و رسانایی آن از معادله زیر بدست  شود.یم
 آیدمی

σ رسانایی = 1
𝜌𝜌

                                                                                                                   

ρ مقاومت � Ω
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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 الیه نازك مقاومت  يریاندازه گ يبرا "اهم بر مربع" واحد

به واحد اهم براي تبدیل واحد اهم بر مربع . شودیاستفاده م
رب ضمتر با دانستن ضخامت الیه بر حسب سانتی متر و سانتی

 در این پژوهش از دستگاه] 13[ آیدکردن آن بدست می
  مدل  jandelبرند با دانشگاه علم و صنعت تهران

Multi Height Micro Position Probe with 
RM3-AR Test Unit 

ولت و  40تا  0استفاده شده است که دامنه ولتاژي برابر با 
و  میباشد میلی آمپر 999/99نانو آمپر تا  10دامنه جریان از 

 نشان داده شده است. 3در شکل 
 ابریشم و ساختار آن  فیبروین -3

امروزه از ابریشم نه تنها در صنعت نساجی، بلکه به خاطر 
سازي جهت ساخت انواع ي آن، در صنعت دارو ترکیبات ویژه

محصوالت آرایشی و بهداشتی استفاده میشود. ابریشم یک 
پلیمر پروتئینی طبیعی است که توسط برخی بندپایان مانند 
عنکبوت و کرم ابریشم تنیده میشود که از میان آنها، کرم 

ر تابریشم بومبیکس موري از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه
کرم ابریشم به پروانه، کرم است. در طی مراحل تبدیل شدن 

 يتند. به مایع ویسکوزي که از غدهابریشم به دور خود پیله می
یبروین شود، فواقع برسرکرم ابریشم براي ایجاد پیله تولید می

ي دیگري که سیریسین نامیده میشود و گویند که با ماده
شود، پوشانده میشود. ي متقارن دیگر ترشح میتوسط دو غده

 اده در کنار هم سخت شده و پیله را تشکیل میدهند.این دو م
سیریسین پروتئینی زرد رنگ، شکننده و غیر االستیک و 

کیلودالتون  322تا  12محلول در آب است با وزن مولکولی 
ي ابریشم را تشکیل میدهد. درصد پیله 30تا  25که 

ي اشود، مادهسیریسین که به آن صمغ ابریشم هم گفته می  اي) سیستم آنالیز پروب چهارنقطه3شکل 



 

ت که اطراف فیبروین، پیچیده و در نهایت باعث چسبنده اس
گیري پیله میشود. از آنجاییکه سیریسین به علت تماس شکل

شود، باید به طور با بدن، باعث ایجاد حساسیت و التهاب می
فیبروین ابریشم  .کامل از ابریشم حذف شود (صمغ زدایی)

درصد از  75یک پروتئین نامحلول در آب است که حدود 
ي سنگین دهد. از دو زنجیرهابریشم را تشکیل می يپیله

کیلو دالتون تشکیل  26کیلو دالتون) و سبک ( 370(حدودا 
هاي دي سولفیدي به یکدیگر شده است که توسط پیوند

هاي اند. در مواد فیبروین ابریشم زنجیرهمتصل شده
هاي صفحات بتا را تشکیل میدهند که کریستال،سنگین

 نیبرویفباشد. کی فیبروین ابریشم میمسئول خواص مکانی
 رهیاست. زنج دیاس نویآم 50000از  شیشامل ب شمیابر

 زیآبگر هیناح 12منظم است از  اریکه بس نیبریف نیسنگ
آمورف)  یآب دوست (نواح هیناح 11) و یستالیکر ی(نواح
 ،آمورف یدو سوم و نواح یستالیکر یشود. نواح یم لیتشک

 زیآب گر ینواحدهند.  یم لیرا تشک نیبرویسوم کل ف کی
 رهیکه زنج نیسیو گال نیآالن ن،یسر يها دیاس نویشامل آم

 نهیآم يهادیاس نیا یخط یشود. توال یدارند م یکوتاه يها
 ياه وندیاست که با پ نیپروتئ هیساختار اول ينشان دهنده

 زیرآبگ ینواح یتوال بیشوند. ترتیبهم متصل م يدیپپت
) که نیریس _نیآالن _نیسیگال _نیآالن _نیسیبصورت ( گال

 یآبدوست توال ینواح یاست ول)  (GAGASربه اختصا
درصد مولی هر یک از آمینواسیدها ]. 14[  تر دارند دهیچیپ

 آمده است. 1در جدول 
 ) درصدهاي مولی آمینواسیدهاي موجود در فیبروین ابریشم1جدول 

 درصد مولی نوع آمینو اسید

 7/44 گالیسین

 7/25 آالنین

 9/11 سرین

 4/55 تیروسین

 4/2 والین

 39/8 دیگر آمینو اسید ها

هاي گوناگون باعث ایجاد برهمکنش در فیبروین ابریشم،
-ها، پیوندنویه می شوند. ازجمله مهمترین آنساختار هاي ثا

هاي هیدروژنی است که عامل اصلی مقاومت کششی باالي 
به امروز سه ساختار ثانویه براي باشد. تا فیبروین ابریشم می

فیبروین ابریشم شناخته شده که عبارت است از ابریشم نوع 
درصد از  13/5و حدود  آلفا است چیمربوط به مارپکه  اول

ا ساختار ب نیاساختار فیبروین ابریشم را تشکیل می دهد. 
و  عیرس اریمتانول بس ایمثل اتانول  یحالل آل کیاستفاده از 

وع ابریشم نشود. یم لینوع دوم تبد شمیختار ابرراحت به سا
درصد از ساختار  56حدود و  مربوط به صفحات بتا است دوم

بریشم تر از ا. ابریشم نوع دوم پایداردهد یم لیرا تشک نیبرویف
شود. بطور نوع اول است و از پیوند هاي هیدروژنی ایجاد می

آلفا و  چیبه شکل مارپ شمیابر نیبرویف یستالیکر ینواحکلی 
ولی استحکام و کریستالی بودن فیبروین  صفحات بتا است

ابریشم بیشتر به ساختار ابریشم نوع دوم یا همان صفحات بتا 
وم: یا ابریشم نوع س ساختار پیچ تصادفی شود.نسبت داده می

شکل یب يها رهیآمورف و زنج یکه به نواح يگریختار دسا
 چینوع سوم است که به ساختار پ شمیابر شودمی مربوط
 ]. 15-14[معروف است یتصادف

، ازیبا توجه به نوع کاربرد مورد ن شمیبرا نیبرویاز محلول ف
 نیبدست آورد. از جمله ا توانیم یمختلف يهاساختار
ها دروژلیها، هافیها، الها، اسفنجلمیبه ف توانیها مساختار

مورد استفاده قرار  ياریبس يها نهیدر زم کیهر اشاره کرد که
  ]. 11[ ردیگیم

و ساختار منحصر به فرد و تعامل  یکیخواص مکان لیبه دل
از آن  ، یکیولوژیب يهاطیبا مح این بیوپلیمر طبیعی مثبت

هاي در کاربرد سازگار ستیز يماده کیبه عنوان میتوان 
ها و بهبود زخمها و وسنسوریبافت، ب یدر مهندسپزشکی 

 ]. 22-16[ همچنین به عنوان دارورسان استفاده کرد
 نتایج و بحث-4
 ATR-FTIRو آنالیز بررسی ساختار فیلم فیبروین ابریشم  1-4

ي ساختار آمیدي و پپتید نظور بررسیبه منشانی، قبل از الیه
، از آزمون طیف سنجی بازتاب استخراج شده فیبروین ابریشم

 کلی مادون قرمزاستفاده شده است. 
 11از آنجاییکه محلول فیبروین، بر طبق پروتکل که در مرجع 

آمده، استخراج شده، قبل از انجام آزمایش از محلول فیبروین، 



 

گرفته شده تا با استفاده از گروههاي  ATR-FTIRآنالیز 
آمیدي و پپتیدي مشاهده شده در طیف به دست آمده، 
اطمینان حاصل شود که مراحل استخراج به درستی انجام 
شده و محلول به دست آمده فیبروین ابریشم است. الزم به 
ذکر است اگرچه هدف این پژوهش الیه نشانی مس بر سطح 

ریشم فیبروین اب دانستن اینکه سطح زیرالیه پلیمري،بوده و 
تاثیري در نتایج ویژه بوده با ساختارهاي آمیدي و پپتیدي 

الیه نشانی نداشته ولی از طرف دیگر فیلم فیبروین به عنوان 
به هدف  یک سطح پلیمر انعطاف پذیر و سازگار با بدن و

 در این کار انتخاباستفاده از این دو ویژگی، به عنوان زیرالیه 
طیف به دست آمده و خطوط طیفی آمیدها به شده است. 

نشان  2و جدول  4هاي آنها به ترتیب در شکل همراه مشخصه
داده شده است. در طیف به دست آمده، دو خط طیفی 

 cm 1646-1و  cm 1616-1مشاهده شده در طول موجهاي 
میباشد که خط طیفی جذبی اولی  Iمربوط به ساختار آمید 

و جذب ضعیفتر دوم  ساختار پاد موازي صفحات بتاقویتر و 
نشان دهنده مارپیچ آلفاست. همچنین آمید نوع دوم، به 

 cm 1506-1صورت یک خط طیفی قوي در طول موج 
 cm-1(صفحات بتا) و خط طیفی ضعیفتر در طول موج 

 يجذب نسبتا قوآلفا) نمایان میشود و (مارپیچ 1539
 از صفحات بتا یناش cm1230-1مشاهدهشده در طول موج 

ربوط م یبودن باند جذب يقوو نشانگر آمید نوع سوم میباشد. 
ه است ک نیاز ا یآلفا حاک چینسبت به مارپصفحات بتا به 

 شمیراب نیبرویف نیصفحات بتا به عنوان ساختار دوم پروتئ

  ]. 23[غالب است
 هاي خطوط طیفی آمیدهاي فیبروین ابریشم) مشخصه2جدول 

(در این  cm 3500-1تا  3100ي نوار جذبی وسیع در بازه
و  N-Hارتعاشات کشش دیده میشود) به  3275طیف در 

O-H در یشود. سه نوار جذب یمربوط م يدیپپت يگروه ها 
 بیبه ترت cm 2935-1 و 2975 و 3075 طول موجهاي

 متقارن  C-Hنامتقارن و  C-H، کیآرومات C-Hمربوط به 
  2H-C بهمربوط  cm1442-1 جذب باند نینهستند. همچ

به  cm  1001-1و cm 1068-1در فیدوباند ضعاست و 
 نیآالن-نیآالن و نیسیگال-نیسیگال وندیمربوط به پ بیترت

 .هستند
 سیستم کندوپاش پالسمایی 2-4

تخت جریان  پالسمایی کندوپاش مغناطیسیسیستم  
دهی فیلم فیبروین جهت پوشش ي کهسازدست مستقیم
نشان داده  5در شکل  ،استفاده شدهدر این پژوهش ابریشم 

 شده است. 

 ساختار آمید )cm-1عدد موج ( 

1616  β sheet 
(silk II) 

 )Iآمید نوع اول ( 
)C=O (کششی 

1646  α helix 
(silkI) 

1506  β sheet 
(silk II) 

 )IIآمید نوع دوم (
)N-H  ، خمشیC-N (کششی 

1539  α helix 
(silkI) 

1230  β sheet 
(silk II) 

 )IIIآمید نوع سوم (
و تغییر شکل  C-N(کششی 

N-H( 
 O-Hو N-Hکششی   3275

3075  C-H آروماتیک 

2975   C-H نامتقارن 

2935  C-H متقارن 

1442  2H-C 

 Gly-Glyپیوند   1068

 Ala-Alaپیوند   1001

 محلول فیبروین ابریشم ATR-FTIR) طیف 4شکل 



 

ند آ غناطیسی تخت از الکترود کاتد وسیستم کند و پاش م
تشکیل شده که در الکترود کاتد آهنرباهاي مغناطیسی دائمی 

(در اینجا ورقه مس) قرار  هدف ،آهنرباهاار گرفته اند. روي قر
میگیرد. الکترود آند هم به صورت حلقوي در چند میلیمتري 
باالي کاتد قرار داده میشود. کل این سیستم داخل محفظه 
خال قرار میگیرد. آهنرباهاي به کار رفته در کاتد، دو وظیفه 

بر عهده دارند. نخست اینکه با به دام انداختن را اصلی 

رونها در راستاي خطوط میدان مغناطیسی بازده الکت
یونیزاسیون را باال میبرد و این امکان فراهم می آید که گاز 

به راحتی یونیزه شده و  ،آرگون به کار رفته در کند و پاش
ه ها این است کیل دهد. کار کرد دیگر این آهنرباپالسما تشک

 د تانگه میدار آرگون تولیدي را در نزدیکی هدف پالسماي
ها و اتم انند با برخورد موثر به سطح هدف،یونهاي پالسما بتو

                                                           
7 Morphology 

د. نکالسترها را از سطح آن کنده و به سمت زیر الیه پرتاب کن
این اتمها و کالسترها به دلیل اینکه در محیط خال قرار دارند 

کمترین عوامل مزاحم براي حرکت، به سمت زیر الیه  با
 6شکل  ه قرار میگیرد.حرکت کرده و بر روي سطح زیر الی

نشانی نشان دقیقه الیه 6هاي فیبروین ابریشم را پس از فیلم
 میدهد. 

 سطح 7بررسی ریخت شناسی 3-4

الیه نشانی مس  از سطح فیبروین ابریشم را قبل و بعد 7شکل 
 2ي بهتر، هر دو در مقیاس نشان میدهد که براي مقایسه

همانطور که در شکل کامال  میکرومتر نشان داده شده است.

مشهود است، پس از الیه نشانی، سطح فیلم فیبروین دچار 
ر، براي نمایش بهتاي شده است. تغییرات بسیار قابل مالحظه

تصاویر فیبروین پس از الیه نشانی با بزرگنمایی بیشتري در 
نشان داده شده است.  8مقیاس پانصد نانومتر در شکل 

ساختارهاي گل کلمی و قرارگیري ذرات مس روي سطح 
ذرات مس با  که دهداین تصویر نشان مینمونه مشهود است. 

نسبت خوبی بر روي سطح فیلم فیبروین ابریشم الیه نشانی 

قبل (سمت چپ) و بعد از الیه نشانی با مس (سمت راست) در مقیاس  ، ) سطح فیلم فیبروین7شکل 
 میکرومتر2

 دقیقه الیه نشانی 6هاي فیبروین پس از ) فیلم6شکل 

 ) سیستم کندو پاش مغناطیسی5شکل 



 

اي هتر فیلم و بررسی درصد اتمجهت بررسی دقیق. شده است
 

روي سطح و باالخص درصد مس الیه نشانی شده روي سطح 
 گرفته شده از فیلم فیبروین EDXفیلم فیبروین، آنالیز اتمی 

عناصر تشکیل دهنده سطح نمونه  اطالعات خوبی درمورد که
-درصد وزنی و جرمی اتم ها قبل و بعد از الیه کند.ارائه می

نشان داده شده  9و نمودار آنها در شکل  3نشانی در جدول 
 است.

 الیه نشانیي درصد اتم ها روي سطح فیلم فیبروین قبل و بعد از ) مقایسه3جدول

                 بعد از الیه نشانی  
               قبل از الیه نشانی     

 عناصر
 

درصد 

 )%Aجرمی(

درصد 

 )%Wوزنی(

درصد 

 )%Aجرمی(

درصد 

 )%Wوزنی(
 

95/29 09/9 26/57 72/51 C 

07/2 73/0 97/20 09/22 N 

82/15 40/6 77/21 20/26 O 

16/52 78/83 - - Cu 

 الکتریکی هدایت 4-4

کامال روشن است که  3با توجه به داده هاي موجود در جدول 
مس با درصد باالیی بر روي فیلم فیبروین ابریشم الیه نشانی 
شد. در عین حال درصد سایر عناصر تشکیل دهنده سطح 

 ت.به شدت کاهش یافته اس ،نمونه نسبت به قبل از الیه نشانی
ی توسط مولت، نشانیالیههاي فیبروین پس از مقاومت فیلم

 تی در حدودم، مقاوmm 1ي در فاصلهو  گیري شدمتر انداز
نشان داده شده  10اهم به دست آمده است که در شکل  چند

 است. 
-هها پس از الیلکتریکی فیلمهدایت ا ،قتربراي بررسی دقی

اده اي استفنشانی، از آزمون هدایت الکتریکی پروب چهار نقطه
 4نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول  و شده است

انایی رس ،نشانیآمده است. فیلم هاي فیبروین که قبل از الیه
نشانی رسانایی خوبی از خود پس از الیه نشان نمیدادنداز خود 

 نشان میدهند.  
 ) مقادیر مقاومت بدست آمده از آزمون پروب چهار نقطه اي.4 جدول

 
 فیلم فیبروین پس از الیه نشانی  مس رسانایی تست  )10شکل 

C K
N K
O K CuK

CuK

CuL

keV0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 5 10

C K

N K

O K

keV0

500

1000

1500

2000

0 5 10

 قبل (باالیی) و بعد از الیه نشانی (پایینی)  EDX) آنالیز 9شکل 

 سطح فیلم فیبروین الیه نشانی شده با مس ) بافت8شکل 



 

جریان  

 اعمالی

ولتاژ 

)mV( 

 مقاومت ویژه

mA۱۰  92/1 𝒎𝒎Ω 1نقطه 
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
 6/872 

 Aµ ۱۰ 066/0  Ω
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
 3/30 

mA۱۰ 598/1 𝒎𝒎Ω 2نقطه 
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

724 

A µ ۱۰ 069/0  Ω
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
 52/31 

mA۱۰ 832/1 𝒎𝒎Ω 3نقطه 
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
 6/829 

Aµ ۱۰ 073/0 Ω
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
 57/32 

روش کار دستگاه به این صورت است که نقاط به صورت رندم 
با اعمال جریانهایی در رنج و در یک راستا انتخاب میشوند و 

میکرو و میلی آمپر، و به دست آوردن اختالف پتانسیل، 
 مقاومت محاسبه میشود. 

نشان داده شده) ساختار  گل  8(که در شکل  SEMساختار 
کلمی رانشان میدهد. معموال در ساختارهاي گل کلمی و 
ساختارهایی که الیه نشانی به صورت کامال یکنواخت 

 ا با شیب کند وولتاژ برحسب جریان، ابتد نیستند، نمودار
سپس با شیب بیشتر افزایشی است. بدین مفهوم که با اعمال 
ولتاژ بسیار کم، جریان، جهتی را که ساختارهاي ریزتري دارد 
انتخاب میکند و از آنجاییکه انرژي زیادي صرف اصطالحا 
پریدین از ساختارهاي گل کلمی ریزتر نیاز نیست، قادر به 

 ،ت و با افزایش بیشتر ولتاژایجاد جریان به نسبت زیادي اس
از آنجاییکه براي عبور از اصطالحا ساختارهاي گل کلمی 

ر رژي زیادي براي غلبه ببزرگتر انرژي بیشتري نیاز دارد و ان
جریان کمتري ایجاد میشود. به نظر میرسد  آن میشود و

نتایج به دست آمده با این تئوري که براي ساختارهاي گل 
 ق دارد. کلمی مطرح میشود تواف

که در آن نیاز به  در ولتاژهاي پایین، جریان بهترین مسیر
کمترین انرژي را دارد انتخاب میکند و جریان به میزان قابل 
توجهی افزایش میابد. در حالیکه با افزایش بیشتر جریان به 
چند میلی ولت، به دلیل اتالف انرژي به خاطر اصطالحا گذر 
از ساختارهاي گل کلمی بزرگتر و هدر رفت انرژي بیشتر، 

ر د متري دارد. از اینرو تفاوتیجریان به نسبت افزایش ک
 مقاومت ویژه و رسانایی در چنین ساختارهایی دیده میشود.

 نتیجه گیري -5

در این پژوهش، از روش کند و پاش پالسمایی جهت الیه 
نشانی مس بر سطح فیلم فیبروین ابریشم به هدف تولید فیلم 

 پذیر براي استفاده در صنعت الکترونیکرساناي انعطاف
 هاي رسانا استفاده شده است.پذیر و البسه انعطاف

روشی که در این پژوهش براي ایجاد خاصیت رسانایی در فیلم 
 کندوپاشروش و به کار گرفته شده، فیبروین پیشنهاد 

ن اي، سریع، بدوک مرحلهتساده،  یروش که پالسمایی میباشد
 .استفاده از مواد شیمیایی، و کارا میباشد
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