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 با استفاده از مواد بدون فسفین و بررسی خواصCdSe/ZnS  وCdSe سنتز سبز نانوبلورهای
نوری آنها
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 با استفاده از روشی موسوم به روش سبز و بدون استفاده از پـی مـواد وـاوی فسـفین،)پوسته/ (هستهCdSe/ZnS  (هسته) وCdSe نانوبلورهای
 مرئی و گسیل فوتولومینسانی بررسـی و انـدازه میـانگین-  خواص نوری نانوبلورهای تولید شده با استفاده از بینابهای جذب فرابنف.تولید شد
 هال و- همچنین اندازه و شکل نانوبلورها به کمک نمودار ویلیامسون. تخمین زده شد، با استفاده از بیناب جذب، به روش نوریCdSe نانوبلورهای
 بر این مبنا اندازه. نتایج نشان داد که همخوانی مناسبی میان برآورد سه روش متفاوت ذکر شده وجود دارد. مورد بررسی قرار گرفتTEM تصاویر
 در سـاختار بلنـد روی شـکلCdSe  مشخص شد کـه نانوبلورهـای،X  به روش پراش پرتو. نانومتر اندازهگیری شد5.5-8.5 نانوبلورها در محدوده
 جابه جایی قرمز لبـه جـذب و لبـه گسـیل مشـاهده شـد کـه نشـانگـر افـزای انـدازه، با افزای زمان و کاه دمای رشد نانوبلورها.گرفته اند
 بـه ترتیـ در بینـاب جـذب و گسـیل نانوبلورهـا، نانومتر30-40  نانومتر و10  جابهجایی قرمز درودود،پوستهسازی/ بعد از هسته.نانوبلورهاست
. امکانپذیر است، بدون استفاده از اکتادکان، با گسیل سبزرنگ قابل تنظیمCdSe  دستیابی به نانوبلورهای، بر اساس این روش.مشاهده شد
.ZnS ،CdSe ، روش سبز،پوسته/ هسته، نانوبلورها، نیمرساناها:واژههای كلیدی
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CdSe (Core) and CdSe/ZnS (Core/Shell) nanocrystals were produced using a green synthesis method by using phosphine- free
precursor materials. The optical properties of the produced nanocrystals were investigated using UV- Vis absorption and PL
emission spectra, and the average size of the nanocrystals was estimated optically using the absorption data. Size and morphology
of the nanocrystals were also investigated using Williamson- Hall analysis and the TEM images. Our results show good agreement
among the mentioned three different methods. Thus, size of CdSe nanocrystals was estimated within the 5.5-8.5 nm range. It was
shown by X-ray diffraction method that CdSe nanocrystals, with zinc-blende structure, are formed. With increasing the growth
time and decreasing the temperature, a red-shift was observed in both absorption and emission edges, which indicates an increase
in the size of the grown nanocrystals. After core/shelling the nanocrystals, red-shifts of ~ 10 nm and ~ 30-40 nm were observed in
the absorption and emission spectra of the grown nanocrystals, respectively. Accordingly, in our method it was possible to obtain
CdSe nanocrystals, with justified green emission, without using octadecene. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 45-51©. Institute for
Color Science and Technology.
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ابوذر احسانبخش و همکاران

1ـ مقدمه
نقاط کوانتومی گروه  ،II-VIنانوبلورهایی با خصوصیات نوری منحصر به
فرد هستند که توانایی گسیل نور با رنگهای مختلف را دارا میباشـند
که رنـگ بـه انـدازه ایـن نانوبلورهـا بسـتگی دارد [ .]1 ،2انـدازه ایـن
نانوبلورها مشخصه اصلی آنها است که عمدتا در محدوده  1-20نانومتر
میباشد .محدودیت کوانتومی واملهای بار ،در این محـدوده از ابعـاد،
باعث بروز خواص نوری و الکترونی متفاوتی در مقایسه با والت وجیم
این مواد میشود .در نتیجه این خواص الکترونیکی و نوری منحصر بـه
فرد و قابل تنظیم با اندازه ،این نانوبلورها کاربردهای فراوانی در لیزرها،
دیودهای تابشی ،سلولهای خورشیدی ،برچس هـای زیسـتی و غیـره
دارند [ .]3 ،4برتری گسیل این نانوبلورها نسبت به رنگهای معمـولی
متداول که خاصیت فلورسانی دارند ،عبارتند از ،گستره وسیع رنگهای
گسیلی و پایداری بی تر [ .]5روش معمول برای افزای کیفیت تاب
نور نانوبلورها ،استفاده از سـامانههـای هسته/پوسـته اسـت .پوسـته بـا
جداکردن سطح فعال هسته از محـی پیرامـون ،مـانع از اکسیدشـدن
هسته شده و همچنین با بهبود برخی از عیوب موجود در سطح هسته،
مانع جذب واملهای بار در سطح شده و از پراکنـدگی نـور در سـطح
هسته جلوگیری میکند.]5، 6[ .
سلناید کادمیم ) ،(CdSeاز جمله نیمرساناهای گـروه  II-VIاسـت
که دارای گاف نواری در ودود  1.74الکترون ولـت در والـت وجـیم
است CdSe .برای استفاده در دیودهای گسیلنده نـور بـه عنـوان مـاده
فعال درگسیل نور مرئی و لیزرهای دیودی کاربرد دارد [ .]6 ،7سولفید
روی ( ،)ZnSیک ترکی  VV-IVاست کـه دارای گـاف نـواری برابـر بـا
 3.7 eVدر والت وجیم اسـت کـه در صـفحه نمـای پرتـو ایکـ،،
المپهای پرتو کاتدی در آشکارسازهای تابشـی ،وـ،گرهـای نـوری،
برچس های زیستی و لیزرها کاربرد دارد و همچنین به دلیـل داشـتن
ساختار الکترونی مناسـ و عـدم انطبـاق شـبکهای کوچـک بـا سـایر
نیمرساناهای گروه  VV-IVبه عنوان پوسته جهت سـاخت سیسـتمهـای
هسته/پوسته نوع  Vنانوبلورهای این ترکی ها به کار میرود.]8[ .
تاکنون برای تولید نانوبلورها از مواد فعال سـطحی ماننـد اولییـک
اسید و مواد فسفیندار مانند تریاکتیل فسفین ،تـریبوتیـلفسـفین و
غیره استفاده میشده است [ .]9 -13اخیرا بـرای تولیـد نانوبلورهـا ،از
موادی مانند پارافین مایع به جای مواد فسفیندار که مـوادی سـمی و
خطرناک هستند ،استفاده میشود که تحول مهمـی در وـذف اجـزای
سمی از مراول سنتز نقاط کوانتومی بـه شـمار مـیآیـد [ .]5 ،14امـا
کاربرد اکتادکـان در ایـن روش ] ،[15کـه یـک وـغل غیرکوئوردینـه
شونده و گرانقیمت میباشد سب افزای چشمگیر هزینـه تولیـد در
این روش می شود .در این پژوه  ،ضمن استفاده از روش سبز ،تغش
گردید با وذف ماده گـرانقیمـت اکتادکـان در مرولـه سـنتز هسـته،
مراول تولید با هزینه به مرات کمتری انجام گردد .برای اولین بـار بـا
استفاده از پی مواد مربوط به سنتز با پایه پارافین اما بدون اسـتفاده
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از اکتادکان ،نانوبلورهای  CdSeبـه صـورت هسـته و هسته/پوسـته بـا
پوسته  ZnSسنتز گردید و خواص ساختاری و نوری آنها مورد بررسی
قرار گرفت.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
موادی که در این پژوه از آنها استفاده شد ،عبارتند از :پودر سلنیم
دی اکسید ( 99درصد از شرکت مرک) ،کادمیم اکسید ( 99درصـد از
شرکت مرک) ،پارافین مایع ( 99درصد از شرکت مرک) ،اولییک اسید
( 99درصد از شرکت سومچون 1کره جنوبی).
2ـ2ـ روش كار
برای سنتز نانوبلورهای  ،CdSeابتدا محلولهای استوک  Cdو  Seتهیه
شد .برای تهیه محلول استوک  0.1موالر  ،Cdابتدا مقدار  0.128گـرم
از پـودر کــادمیم اکســید بــه همــراه  1میلــیلیتــر اولییــک اســید و 9
میلیلیتر از پارافین مایع ،به درون یک بـالن سـه دهانـه ریختـه شـد.
سپ ،دمای مواد درون بالن تا  240درجه سانتیگراد افزای داده شد
تا کادمیم اکسید به طور کامل ول شود .برای تهیـه محلـول اسـتوک
 0.1موالر  ،Seابتدا مقدار  0.221گرم پودر سلنیم دیاکسید به همراه
 20میلیلیتر پارافین مایع به درون بالن سه دهانه ریخته شـد .پـ ،از
آن ،دمای مواد درون بالن تا  100درجه سانتیگراد افزای داده شد و
این دما به مدت  20دقیقه ثابت نگاه داشته شد ،سـپ ،،دمـای مـواد
درون بالن تا  220درجه سانتیگراد افزای داده و دما بـه مـدت 180
دقیقه وفظ گردید تا پودر سلنیم دیاکسید به طور کامل وـل شـود.
برای سنتز نانوبلورهای  ،CdSeمقدار  2میلیلیتر از محلول استوک Cd
به همراه  4میلیلیتر پارافین مایع به درون بالن سه دهانه ریخته شد و
دمای محلول افزای داده شد .زمانی که دما به  280درجه سانتیگراد
رسید ،مقدار  2میلیلیتر از محلول استوک  ،Seبه بالن اضـافه گردیـد.
بغفاصله پ ،از اضافهکردن محلـول اسـتوک  ،Seرنـگ محلـول درون
بالن نارنجی شد و با گذشت زمان به رنگ نارنجی تیره و قرمـز تبـدیل
گردید .پ ،از گذشت زمان  1دقیقه ،عملیات گرمایی متوقف گردید و
این فرآیند برای زمانهای  3و  5دقیقـه و هـمچنـین دماهـای  260و
 240درجه سانتیگراد تکرار شد.
2
برای پوش دهی نانوبلورهای  CdSeتک پراکنده شده با تکالیهای
از پوسته ( ZnSضـخامت میـانگین  ~0.6نـانومتر ] 5 )[14میلـیلیتـر از
نانوبلورهای تک پراکنده شده ( CdSeبا اندازه  5.5 -8.5نـانومتر) کـه در
بخ گذشته تولید شده بود ،جدا شد ،مقداری متانل اضـافه گردیـد تـا
نانوبلورها رسوب کنند .نانوبلورهای رسوب کرده در هگـزان دوبـاره وـل
گردید .برای وذف کامل اجزای آلی نانوبلورها این عمل چندین بار تکرار
1- SUMCHUN
2- Monodispersed
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سنتز سبز نانوبلورهاي  CdSeو  CdSe/ZnSبا استفاده از مواد بدون فسفین و...

شد .سپ ،نـانوبلورهـای وـلشـده در هگـزان بـه همـراه  3میلـیلیتـر
اکتادکان و  1میلیلیتر اولییک اسید ،به درون بالن سهدهانه ریخته شـد
و طبق شرای قبل ،دمای محلول درون بالن را به  100درجه سانتیگراد
افزای داده شد تا هگزان و سایر مواد غیـر الزم موجـود بـه همـراه گـاز
نیتروژن از محلول خارج شود .بعد از گذشت  30دقیقـه ،دمـای محلـول
درون بالن به  180درجـه سـانتیگـراد رسـانده و در ایـن مرولـه بـرای
تشکیل پوسته  ،ZnSمقدار  1میلیلیتر از محلولهای استوک  0.1مـوالر
از قبل تهیه شـده  Znو  Sبـه درون بـالن اضـافه گردیـد و در مـدت 10
دقیقه ،برای رشد پوسته دما  20درجه سانتیگراد افـزای یافـت .بـرای
انجام آنـالیز  ،XRDنانوبلورهـای  CdSeبـه وسـیله دسـتگاه سـانتریفیوژ
جداسازی شده و پ ،از چندین بار شست و شو بـا متانـل ،بـه مـدت 5

ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد خشک گردید.
2ـ3ـ تجهیزات شناسایی
با استفاده از دستگاههـای بینـابسـنج پـراش پرتـو (Bruker, D8 X
نانوبلورها مورد
)ADVANCE
بینـابسـنج
جذب فرابنف  -مرئی JASCO, V-670
طـول مـوج برانگیختگــی بهینـه و لبــه گسـیل نانوبلورهــا بـا دســتگاه
بینابسنج فوتولومینسانی ) (Perkin Elmer, LS55به دست آمد .بـرای
بررسی اندازه و شکل نانوبلورهای سنتز شده از دسـتگاه میکروسـکو
الکترونی )Zeiss, EM10C, 80 KV

3ـ نتایج و بحث
با استفاده از الگوهای پراش پرتوی ( Xشکل )1و مقایسه با کارت
استاندارد  JCPDSشماره  3 ،19-191قله متناظر با صفحات (،)1 1 1
( )2 2 0و ( )3 1 1در ساختار آمیزه روی  CdSeبه دست آمد که بیانگر
سنتز موفقیتآمیز نانوبلورهای  CdSeدر فاز بلند روی بدون استفاده از
اکتادکان است .به کمک نمودار ویلیامسون -هال و با استفاده از رابطه ،1
میانگین اندازه نانوبلورکها در ودود  6.78نانومتر تعیین گردید.

 4 tan 
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D cos 



کــه در ایــن رابطــه D ،میــانگین انــدازه و  εمیــانگین کــرن
نانوبلورکها λ ،طول موج پرتوی ایک ،به کار رفتـه و  βپهنـای خـ
پراش در نیم بیشینه شدت )  (FWHMدر قله پراش  2θمیباشـد [.]7
علیرغم این که سنتز نانوبلورها در محی محلـول انجـام شـده اسـت،
نانوذرات تولید شده ممکن است دارای کـرن درونـی باشـند کـه در
اینجا (از روی شی نمودار شکل  )2برابر با  -0.026محاسـبه گردیـد
بررسی ما نشان داد که کاربرد نمودار ویلیامسون -هال سب همخوانی
محاسبات اندازه نانوبلورکها به روش پرتو ایک( ،شکل  )2بـا تصـاویر
( TEMشکل  )3و برآورد نوری به کمک رابطه  3میگردد.
تصویر میکروسکو الکترونی عبوری نانوبلورهای  CdSeتولید شده
در پژوه واضر در شـکل  3نشـان داده شـده اسـت .گرچـه انـدازه
نانوذرات در شکل مذکور یکسان نیست اما اندازهگیری ابعاد بر مبنـای
طول میله مقیاس شکل  3نشان میدهد که اندازه عمده نـانوبلورهـای
 CdSeکه به مدت  1دقیقـه در دمـای  280درجـه سـانتی گـراد رشـد
کردهاند در محدوده  5.5-8.5نانومتر میباشد که در توافـق خـوبی بـا
نتایج نمودار ویلیامسون -هال نانوبلورها (شـکل  )2و دادههـای نـوری
(جدول  )1است.
اندازه نانوذراتی که به کمـک  TEMبـه دسـت مـی آینـد معمـوال
بزرگتــر از میــانگین انــدازه نــانوبلورکهــا اســت کــه بــه روش XRD
نظیر رابطه شرر یا نمودار ویلیامسـون -هـال بـه دسـت مـیآیـد زیـرا
نانوذرات ممکن است ب ،بلورین یعنی متشکل از دو یا چند نانوبلورک
باشند .اما تصاویر  TEMنانوذرات تولید شده در این مقاله نشان داد که
اندازه میانگین نانوبلورک که به کمک نمودار ویلیامسون -هـال بـرآورد
شــد تقریبــا همــان انــدازه نــانوذرات در تصــاویر  TEMمـیباشــد کــه
نشاندهنده تک بلور بودن اکثر نانوذرات تولید شده در تحقیـق واضـر
است.
0.025
0.02

)Intensity (a.u.

0.01

β CosѲ

0.015

0.005
0

87

47

67

27

)˚(2

شکل  :1الگوی پراش پرتوی  Xنانوبلورهای  3 .CdSeقله متناظر با صفحات
( )2 2 0( ،)1 1 1و ( )3 1 1در ساختار بلند روی  CdSeوجود دارند.
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شکل  :2نمودار ویلیامسون -هال برای نانوبلورهای .CdSe

)Journal of Color Science and Technology(2015

48

ابوذر احسانبخش و همکاران

نواری در لبه گسیل نانوبلورها جابهجایی قرمـز مشـاهده مـی شـود .در
بیناب گسیل ،دو قله برای هر نمونه وجود دارد کـه دلیـل ایـن امـر را
میتوان به برخی از عیوب سطحی نسبت داد .طول مـوج برانگیختگـی
بهینه نانوبلورها که بی ترین شدت گسیل را به دست میدهد برابر بـا
 477نانومتر است .گسیل نانوبلورهای  CdSeتولیـد شـده در محـدوده
طول موجهای  498-576نانومتر ،رنگهای سبز -زرد است .ذکـر ایـن
نکته وایز اهمیت است که در بیناب گسیل ،با توجه به کالیبره نبـودن
دستگاه آنالیز ،مقدار مطلق شدت که توس دستگاه اندازهگیری شـده
گزارش نشده و نمودارها نرمالیزه شده اند .بر ایـن اسـاس صـرفا مکـان
قلهها استخراج و تحلیل شده است (جدول .)1

شکل  :3تصویر میکروسکو الکترونی از نانوبلورهای .CdSe

()2

) hc (eV .nm
)  (nm

E g (eV ) 

در این رابطه E g ،گاف نواری در والت نانوبلور h ،ثابت پغنک،

)Abs (a.u.

شکل های  4و  5بینابهای جذب و گسیل نانوبلورهای  CdSeکه
در زمانهای  3 ،1و  5دقیقه رشد کردهاند را نشان میدهد .با افـزای
زمان رشد نانوبلورها ،لبه جذب جابهجایی قرمز پیدا میکند که بیانگر
افزای اندازه نانوبلورهاست .محاسبه گاف نواری نانوبلورهای  CdSeبـا
کمک لبه جذب و رابطه ( 2که نتایج محاسبات آن در جـدول  1آمـده
است) نشان میدهد که گاف نواری در والت نانوبلوری بزرگتر از گاف
نواری در والت وجیم ماده آن ( )1.74 eVاست .این نتیجه بیانگر اثر
محدودیت کوانتومی را نشان میدهد که وقتی اندازه نانوبلورهـا قابـل
مقایسه با شعاع اکسیتون بوهر باشد اتفاق میافتد و با کـاه انـدازه،
چگالی والتهای انرژی دچار تغییر شده و گاف نواری پهن میشود.

650

750

450

550
)λ ( nm

5 min

1 min

3 min

شکل  :4بیناب جذب برای نانوبلورهای  CdSeکه به مدت  3 ،1و  5دقیقه در
دمای  280درجه سانتیگراد رشد

کردهاند.

C

()3

)PL (a.u.

سرعت نور و  طول موج لبه جذب است .با استفاده از تقریـ جـرم
موثر (رابطه  )3اندازه نانوبلورها را میتوان به دست آورد [.]16، 17
 1
1  h2
1.8e2
Eg   *  *  2 2 
R
 me mh  8 R

در این رابطه  ،ثابت دیالکتریـک مـاده وجـیم Eg ،تفـاوت
انرژی والتهای نانوبلوری و وجیم me* ،و * ، mhجرم موثر الکتـرون و
وفره e ،بار الکترون و  Rشعاع نانوبلور است .بـرای مـاده  ،CdSeجـرم
موثر وفره برابر با  0.45 m0و جرم موثر الکترون برابر با  0.13 m0است
که  m0جرم الکترون آزاد میباشد .همچنین ثابـت دیالکتریـک CdSe
در والت وجیم برابر با  9.5 ε0گزارش شده است [.]18
شکل  ،5بیناب گسیل برای نانوبلورهای  CdSeرا نشان میدهد .بـا
افزای زمان رشد به دلیل افـزای انـدازه نانوبلورهـا و کـاه گـاف
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شکل  :5بیناب گسیل برای نانوبلورهای  CdSeکه به مدت  3 ،1و  5دقیقه
در دمای  280درجه سانتیگراد رشد کردهاند.
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سنتز سبز نانوبلورهاي  CdSeو  CdSe/ZnSبا استفاده از مواد بدون فسفین و...

جرم موثر و بیناب جذب نانوبلورهای  CdSeبا زمان و دمای رشد متفاوت و نانوبلورهای .CdSe/ZnS

جدول  :1اطغعات مربوط به تقری
دمای رشد

زمان رشد

لبه جذب

گاف نواری

اندازه تقریبی هسته

لبه جذب

گاف نواری

()oC

()min

هسته ()nm

هسته ()eV

()nm

هسته/پوسته ()nm

هسته/پوسته ()eV

280
280
280
260
240

1
3
5
1
1

522
563
623
534
550

2،37
2،20
1،99
2،32
2،25

5،64
6،59
8،52
6،04
6،41

574
-

2.16
-

پایه مبحث رشد بلور به خوبی مورد بحث قرار گرفته است ].[19
با توجه به بیناب گسیل برای دماهای مختلف ،مشاهده میشود که
در دمای رشد  260و  240درجه سانتیگراد ،بیناب گسیل دارای یـک
قله بوده که بیانگر کاه عیوب سطحی و یکنواختتـر بـودن انـدازه
نانوبلورهاست و با توجه به شدت قلهها ،به نظر میرسد که دمای 260
درجه سانتیگراد دمای مناس تری برای جوانهزنی و رشد نانوبلورهـای
 CdSeاست در وـالی کـه در مراجـع [ ،]5، 14نانوبلورهـای  CdSeدر
دمای  280درجه سانتیگراد سنتز شدهاند.

)Abs (a.u.
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)λ(nm
280 °C
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شکل  :6بیناب جذب برای نانوبلورهای  CdSeکه به مدت  1دقیقه اما در
دماهای گوناگون رشد یافتهاند.
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)PL (a.u.

شکلهای  6و  7بیناب جذب و گسیل برای نانوبلورهـای  CdSeرا
نشان میدهد که جوانهزنی و رشد آنهـا در دماهـای متفـاوتی امـا در
مدت  1دقیقه صورت گرفته است .مطابق شکلهـای  6و  7بـا کـاه
دمای جوانهزنی و رشد ،بیناب جذب و گسیل جابـهجـایی قرمـز پیـدا
میکند .جابهجایی قرمز در بیناب جـذب ،نشـانگـر افـزای انـدازه و
کاه اثر محدودیت کوانتـومی اسـت .تـاثیر کـاه دمـای رشـد در
افزای سرعت رشد را میتوان به افزای پارامتر فوق تبرید نسبت داد
که سب افزای سرعت رشد نانوذرات میشود .این اثر در کتـابهـای
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شکل  :7بیناب گسیل برای نانوبلورهای  CdSeکه به مدت  1دقیقه اما در
دماهای گوناگون رشد یافتهاند.

مزیت مهم نیمرساناهای  II-VIشکاف انرژی مستقیم آنها اسـت.
این مهم سب شده که گسیلی با شدت باال در این گروه از نیمرساناها
مشاهده شود کـه کاربردهـای نـوری آنهـا را گسـترش داده اسـت .از
دیدگاه نظری در این گونه نیمرساناها (در بلـور کامـل) طیـف گسـیل
میتواند تک طول موج (تک قله باریک) باشد زیرا صرفا ناشی از شکاف
انرژی اصـلی مـاده اسـت .در وـالی کـه در نـیمرسـاناهای بـا شـکاف
غیرمستقیم گذار معموال از نقاط وب ،بار اتفاق میافتـد و در نتیجـه
اغل چندقلهای و با قلههای پهن است .اما معموال بلورهای سنتز شده
کامل نیستند و دارای عیوب میباشند .عی هایی نظیـر تهـی جاهـا و
مرزدانهها که در هنگام سنتز بلورها به وجود میآیند با به دام انداختن
واملهای بار سب بازترکی ثانویه شده ،سازوکارهای گسیل فرعـی و
گسیلی با طول موج متفاوت از گسیل اصلی ایجاد میکنند یا قلههـای
گسیل را پهن میکننـد .ایـن عیـوب همچنـین سـب کـاه شـدت
لومینسانی اصلی میشوند .این مسائل در شکل  7cبه خـوبی مشـاهده
میشوند .در وـالی کـه در شـکل هـای  7aو  ،7bکـاه دمـا سـب
باریکتر شدن قله و وذف گسیل فرعی شده اسـت کـه نشـاندهنـده
کاه وجم عیوب سطحی است .نتایج ما نامناس بودن دمـای 280
درجه سانتیگراد را به خوبی نشان میدهد .از ایـنرو وـذف اکتادکـان
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 20-40درجهای دمای سنتز نانوبلورهای  CdSeرا نیز به همراه

)Abs (a.u.

650

600

550

500

450

)λ(nm
Core/shell

)PL (a.u.

کاه
دارد.
یک ایده مهم برای غیرفعالکردن سطح نانوبلورها ،رشد یک پوسته
از نیمرسانای دوم بر روی هسته نیمرسانای اول است که یـک سـامانه
هسته/پوسته بهوجود می آورد .بر مبنای لبه نوارهای ظرفیت و هـدایت
هریک از نیم رساناهای اول یا دوم ،چهار گروه سامانههای هسته پوسته
وجود دارد .سامانه  CdSe/ZnSیک سامانه نوع  Vاست که در ایـن نـوع
سامانهها گاف نواری پوسته بزرگتر از گـاف نـواری هسـته اسـت کـه
سب ایجاد یک محدودیت موثر برای زوج الکترون و وفره (اکسیتون)
در هســته مــیشــود [ .]6در ایــن نــوع ســامانههــا از پوســته بــرای
غیرفعالکردن هسته به منظور بهبود ویژگیهای نوری آنهـا اسـتفاده
میشود .پوسته نانوبلورها ،سطح فعال نوری هسته را به طور فیزیکی از
محی پیرامون جدا میکند در نتیجه ،وساسیت ویژگیهای نوری بـه
تغییرات موضعی سطح هسته کاه مییابد و به عغوه برخی از عیوب
در سطح هسته از بین میرود .شکلهای  8و  9مقایسه بین بینابهای
جذب و گسیل نانوبلورهای  CdSeو  CdSe/ZnSرا نشان مـیدهـد کـه
هستهها به مـدت  3دقیقـه در دمـای  280درجـه سـانتیگـراد رشـد
کردهاند .با هسته پوستهسازی نانوبلورهای  ،CdSeیک جابهجایی قرمـز
در ودود  11نانومتر در بیناب جذب این نانوبلورها اتفاق میافتد و لبه
جذب از  563نانومتر به  574نانومتر منتقل میشـود (جـدول  ،)1کـه
این جابهجایی با نتایج دیگران همخوانی دارد .این جابهجایی میتوانـد
به دلیل نشت جزیی واملهای بار به درون پوسته باشد [ .]6، 3بیناب
گسیل در نانوبلورهای هسته دارای دو قله در طـول مـوجهـای  498و
 537نانومتر است که هسته/پوستهسازی ،یـک جابـهجـایی در وـدود
 30-40نانومتر به سمت طول موجهای بلندتر ایجاد میکند و به طول
موجهای  521و  580منتقل میشود .این نتایج بـا تـاب طـول مـوج
برانگیختگی بهینه  477نانومتر برای نانوبلورهای  CdSeو  419نانومتر
برای نانوبلورهای هسته/پوسته  CdSe/ZnSبه دست آمده است.
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540
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)λ (nm
Core

Core/shell

شکل  :9بیناب گسیل نانوبلورهای  CdSeو  .CdSe/ZnSهستههای  CdSeبه
مدت 3دقیقه در دمای  280درجه سانتیگراد رشد یافتهاند.

4ـ نتیجهگیری
در این پژوه با استفاده از روش سبز و مواد بدون فسفین که موادی
غیر سمی و ارزان قیمت هستند ،نانوبلورهای  CdSeبه صورتهای
هسته و هسته/پوسته سنتز شد .نتایج به دست آمده نشان داد که
اندازه نانوبلورهای  CdSeتولید شده ودود  5.5-8.5نانومتر میباشد.
در بررسی اثر زمان بر رشد نانوبلورهای  .CdSeمشخص شد که با
افزای زمان رشد ،لبه جذب و گسیل جابهجایی قرمز پیدا میکند که
بیانگر افزای اندازه نانوبلورهاست .نانوبلورهای  CdSeتولید شده در
زمانها و دماهای مختلف ،در محدوده نور سبز و زرد گسیل میکنند.
با کنترل اندازه نانوبلورها ،میتوان نور با طول موج و رنگ دلخواه را از
نانوبلورها دریافت کرد .کاه دمای رشد ،سب جابهجایی قرمز در لبه
جذب و گسیل نانوبلورهای  CdSeمیشود .هسته/پوسته کردن
نانوبلورهای  CdSeبا پوسته  ،ZnSسب جابهجایی قرمز در لبههای
جذب و گسیل و کاه عیوب سطحی میشود .مزیت مهم پژوه
واضر در مقایسه با سایر پژوه های انجام شده ،تولید نانوبلورهای
 CdSeدر دمای پایینتر و عدم استفاده از وغل گرانقیمت اکتادکان
است .به این ترتی نانوبلورهای  CdSeبا گسیل یکنواخت در محدوده
طول موجهای  498-576نانومتر به دست میآید که برای استفاده در
کاربردهایی نظیر تولید LEDها و سلولهای خورشیدی مناس
میباشند .پ ،از وذف اکتادکان ،دمای رشد بهینه نانوبلورهای CdSe
در محدوده  240-260درجه سانتیگراد به دست آمد .از این رو وذف
اکتادکان کاه  20-40درجهای دمای سنتز نانوبلورهای  CdSeرا نیز
به همراه دارد.

Core

شکل  :8بیناب جذب نانوبلورهای  CdSeو  .CdSe/ZnSهستههای  CdSeبه
مدت 3دقیقه در دمای  280درجه سانتیگراد رشد یافتهاند.
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