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 و 2Znq  فلزی-آلی هایکمپلکس از الکترولومینسانس یابیمشخصه و ساخت
CTAB:2Znq 
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سانس با روی مپلکسک ذرات– چکیده سوبی وشر به باال لومین  آمونیوم متیل تری ستیل سورفکتانت با و سورفکتانت بدون همرو

 الکترونی میکروسکوپ توسط هاآن مورفولوژی همچنین و ایکس پرتو پراش آنالیز وسیله به هانمونه بلوری ماهیت شد. سنتز برومید

شی سط نانوذرات عاملی گروههای گرفت. قرار مطالعه مورد و تایید روب  با روی کمپلکس اپتیکی خواص و قرمز مادون سنجی طیف تو

 تولومینسووانس،فو مطالعات گرفت. قرار مطالعه و یبررسوو مورد PL و Vis–UV آنالیز وسوویله به سووورفکتانت بدون و سووورفکتانت

 کرد. تایید الکترون دهندهانتقال الیه و گسیلنده عنوان به آلی نورگسیل دیود کاربردهای برای را روی کمپلکس

 .نسانسفوتولومی ی،مرئ-بنفش ماورا اشعه سنجی طیف شی،روب الکترونی میکروسکوپ نانوساختارها، ،CTAB با روی کمپلکس -واژه کلید

Synthesis and Electroluminescence characterization of Znq2 and Znq2 

with CTAB organic-metal complexes 
Abdulwares Sediqy, Dr. Hakimeh Zare, and Dr. Zahra Shahedi 

Physics Department, Faculty of Science, Yazd University, Yazd, P.Box 891955_714, Iran 

Abstract- High luminescent Znq2 particles were synthesized by the simple precipitation method in pure form and with 

cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) as cationic surfactant. The crystalline nature of title samples was confirmed by powder X-

ray diffraction. The morphology of the samples was studied by scanning electron microscope. The functional groups of these 

nanoparticles were analyzed and assigned using the Fourier transform infrared spectroscopy spectral study. The optical property of 

Znq2 and Znq2: CTAB was confirmed by UV–Vis spectral study. The synthesized Znq2 and Znq2 :CTAB nanoparticles were confirmed 

by photoluminescence studies for organic-light-emitting diode applications as emission and electron transport layers. 

Keywords: Znq2: CTAB; nanostructures; SEM; UV–vis, Photoluminescenc.
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 مقدمه

 ایشده شناخته مواد فلزی-آلی هایکمپلکس امروزه

 مانند جالب، و فرد به منحصر هایویژگی دلیل به که هستند

 به و فضایی آرایش ،باال میایییش و فیزیکی پایداری جذب،

 به اخیر های سال در نمایش فناوری از جدیدی نوع عنوان

 به را زیادی توجه نمایشگرها در هاآن بالقوه کاربرد دلیل

 دلیل به نورتاب هایکمپلکس .[1] اندکرده جلب خود

 دیودهای در خصوص به باال نسبتاً وریبهره و پایداری

 مواد، این میان در .[2] باشندمی مفید آلی نورگسیل

 روی کینولین هیدروکسی-8 بیس فلزی آلی کمپلکس

(𝑍𝑛𝑄2) و گسیلنده یک عنوان به ایگسترده طور به 

 دیودهای در الکترون دهندهانتقال مواد عنوان به همچنین

 به روی فلزی-آلی کمپلکس شود.می استفاده آلی نورگسیل

 انتقال دهما یک عنوان به عالی الکترونی انتقال خواص دلیل

𝜋 مولکولی اوربیتال همپوشانی دلیل به گسیل − 𝜋∗ بهتر 

 این در گیرد.می قرار استفاده مورد روی مشتقات دیگر از

 ذرات سنتز برای سیستماتیک بررسی یک ما پژوهش

𝑍𝑛𝑄2 منظور به ،ادامه در دادیم. انجام همرسوبی روش به 

 اصالح و 𝑍𝑛𝑄2 ذرات اپتیکی خواص و ساختار ارزیابی

 آمونیوم متیل تری ستیل سورفکتانت از ذرات سطحی

 با انتها در .کردیم استفاده سنتز برای (CTAB) برومید

 خواص FTIR و XRD، SEM آنالیزهای از استفاده

 و مطالعه مورد عاملی هایگروه و مورفولوژی ساختاری،

UV- با آنها اپتیکی خواص همچنین .گرفت قرار بررسی

Vis و PL عنوان به آلی نورگسیل دیودهای در اربردک برای 

  .شد بررسی نور گسیل و الکترون دهنده انتقال هایالیه

 مواد و سنتز هایروش

 و 3Zn(NO)(O2H.62) آبه 6روی نیترات مصرفی: مواد

8) کینولین هیدروکسی-8 −

ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑦𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒،) کمونیاآ (3NH) ستیل و 

 سیگما شرکت از (CTAB) برومید آمونیوم متیل تری

 اند.شده خریداری مرک شرکت از هامحلول و آلدریچ

 با همرسوبی روش به 𝑍𝑛𝑄2 ذرات : 𝒁𝒏𝑸𝟐 سنتز

 هیدروکسی8 ،(𝑍𝑛𝑁𝑂3) روی نیترات از استفاده

 نسبت با (𝑁𝐻3) کآمونیا و (8𝐻𝑄کینولین)

 با 8𝐻𝑄 محلول ابتدا در شدند. سنتز 1:2:1 استوکیومتری

 با محلول .شد آماده دیونیزه آب و 𝑁𝐻3 مخلوط از استفاده

 شد. زدههم همگن حالت به رسیدن برای مغناطیسی همزن

 صورت به واکنش مخلوط به روی نیترات آبی محلول سپس

 .گردد تشکیل رنگی زرد رسوب تا گردید اضافه قطره قطره

 رد و شده شسته بار چندین دیونیزه آب با رنگ زرد رسوب

  .شد خشک ساعت 6 مدت به خالء کنخشک

 در روی نیترات ابتدا :CTAB با 𝒁𝒏𝑸𝟐 نانوذرات سنتز

 مغناطیسی همزن با و شده حل دیونیزه آب لیترمیلی100

 این به سپس شد. زدههم اتاق دمای در ساعت یک مدت به

 اضافه آن به آب و CTAB لیترمیلی 20 محلول محلول،

 8𝐻𝑄 انحالل توسط جداگانه طور به 8𝐻𝑄 محلول گردید.

 صورت به و تشکیل آب و 𝑁𝐻3 از مخلوطی حالل یک در

 رنگی زرد رسوب گردید. اضافه اولی محلول به قطره قطره

 مقطر آب با رنگ زرد رسوب گردد.می تشکیل بالفاصله

 6 مدت به خالء کنخشک در و شده شسته بار چندین

  .شد خشک ساعت

 بحث و نتایج

 پرتو پراش الگوهای :ایکس پرتو پراش تحلیل و هتجزی

 (1) شکل در CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 و 𝑍𝑛𝑄2 برای ایکس

  است. شده داده نشان

 
 CTAB :2ZnQ و 2ZnQ ایکس پرتو پراش الگوی (1) شکل
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 𝑍𝑛𝑄2 برای 1 شکل در شده مشاهده تیز پراش هایپیک

 صفحات تمام و است نمونه از خوب کریستالی ماهیت تایید

 همروسوبی روش .است شده آورده شکل روی در تشکیلی

 برای مناسبی کافی زمان روی کمپلکس برای کار این در

 در گذارد.می دردسترس را نمونه کریستالی ماهیت تشکیل

 پس از پراش پیک کمی تعداد ،CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 مورد

 سنتز پودر دهدمی نشان که شودمی تولید آمورف زمینه

 در این است. آمورف و کم خیلی کریستالی فاز از مخلوطی

 در اکسیژن اتم و 𝑍𝑛𝑄2 مولکول بین برهمکنش ینتیجه

CTAB [.3]باشدمی  

 این عاملی گروه تعیین برای :IR-FT طیفی تحلیل

 تا300 (cm-1) محدوده در IR-FT طیف ها،کمپلکس

 طیف شد. گرفته KBr پلت روش از استفاده با و 4000

IR-FT از 𝑍𝑛𝑄2 با CTAB و 𝑍𝑛𝑄2 نشان 3 شکل در 

 تا1300 (cm-1) بین محدوده در ارتعاشات است. شده داده

 در باندی ارتعاشات باشد.می کینولین گروه به مربوط 1600

(1-cm) 1490مربوط فنیل و پریدیل گروه هردو به 1460 و 

 به مربوط 640 و 740  (cm-1) حدود در هاپیک د.باشمی

 در باندی ارتعاشات و ای صفحه بین هایحلقه رفتن بین از

 اکسیژن با فلزی پیوند به مربوط 600 تا 300 بین محدوده

 و 2850 (cm-1) در جذبی پیک [.4]باشدمی نیتروژن و

 که باشدمی متیل گروه ارتعاشی مدهای حضور 2930

 [.5] است 𝑍𝑛𝑄2 با CTAB حضور بر تاییدی

 
 CTAB :2ZnQ و 2ZnQ از IR-FT طیف : 2 کلش

 تصاویر :(SEM) روبشی الکترونی میکروسکوپ آنالیز

 CTAB2ZnQ: و 𝑍𝑛𝑄2 ذرات از الکترونی میکروسکوپ

 مانند صفحه نانو هایالیه است. شده داده نشان 3 شکل در

 شد. پیدا CTAB2ZnQ: برای nm 50 ضخامت حداکثر با

 متاثر کمپلکس شدن نانوساختار و صفحات ضخامت کاهش

 زاییهسته روند روی است ممکن که باشد می CTAB از

 .باشد گذاشته تاثیر سنتز طول در بلوری رشد و

 

 CTAB :2ZnQ و 2ZnQ از SEM تصاویر :3 شکل

 ذرات Vis-UV جذبی طیف :Vis-UV طیفی آنالیز

𝑍𝑛𝑄2 و :CTAB2ZnQ شده داده نشان 4 شکل در 

 در یکی شودمی مشاهده جذب قله سه 𝑍𝑛𝑄2 برای است.

 373 و 310 در کم شدت با دیگر پیک دو و نانومتری 251

 ها قله در تغییر CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 برای است. نانومتری

 و نانومتری 283 در شده مشاهده قله شود. می مشاهده

 جذبی پیک .است نانومتری383 در کم شدت با دیگری

 نانومتری 273 و 251 محدوده در نمونه دو در شده مشاهده

 به ویر فلزی یون از بار انتقال حالت به مربوط تواندمی

 در کم شدت با هاقله باشد. کینولین هیدروکسی مولکول

𝜋 پیوند به مربوط ترکیبات تمامی − 𝜋∗ الکترونی انتقال 

 بیشتری جذبی شدت با CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 در که باشدمی

 [.6گردد]می مشاهده 𝑍𝑛𝑄2 به نسبت
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 CTAB :2ZnQ و 2ZnQ از Vis-UV طیف :4 شکل

 طیف : (PL) فوتولومینسانس طیفی آنالیز

 با CTAB :2ZnQ و 2ZnQ ذرات از فوتولومینسانس

 شده داده نشان 5 شکل در نانومتری 360 تحریک موج طول

 باند یک که 𝑍𝑛𝑄2 ذرات از فوتولومینسانس طیف است.

 طیف و سبز منطقه در نانومتری 561 گسترده و قوی انتشار

 باند یک CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 به مربوط فوتولومینسانس

 به مایل سبز منطقه در نانومتری 498 در گسترده انتشار

 نانومتری 560 در سبز گسیل پیک .دهدمی نشان را آبی

 نتیجه در منفرد شده یونیزه اکسیژن خالی جای از ناشی

 شده یونیزه الکترون یک با شده تولید نفوتو حفره بازترکیب

 انتقال توانمی را گسیل .[7]باشدمی ظرفیت نوار در منفرد

𝜋 موضعی − 𝜋∗ داد. اختصاص کینولین هایحلقه روی 

 اندازه به CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 نانوذره فوتولومینسانس انتشار

 به 𝑍𝑛𝑄2 فوتولومینسانس انتشار به نسبت نانومتر 43

 انتقال تغییر این .است هشد منتقل آبی موج طول سمت

𝜋 موضعی − 𝜋∗ حضور از ناشی برانگیخته حالت از 

CTAB [.3] باشدمی  

 
 CTAB :2ZnQ و 2ZnQ از فوتولومینسانس طیف :5 شکل

 گیرینتیجه

-آلی کمپلکس سنتز برای همرسوبی روش مطالعه این در

 خواص شد. ارائه CTAB با 𝑍𝑛𝑄2 و 𝑍𝑛𝑄2 خالص فلزی

 ،XRD، IR-FT آنالیزهای توسط فلزی-آلی کمپلکس

SEM، Vis-UV و PL گرفت. قرار بررسی مورد 

 و ذرات اندازه میانگین که دادنشان SEM هایتحلیل

 و یافته کاهش CTAB وجود دلیل به 𝑍𝑛𝑄2 ساختار

 فلزی-آلی کمپلکس که داد نشان ما تحقیقات .کندمی تغییر

𝑍𝑛𝑄2 کمک با CTAB ساختار مورفولوژی، اندازه، نظر از 

 که گرفت نتیجه توانمی هستند. عالی نوری خواص و

 هایکاربرد برای تنها نه شده سنتز 𝑍𝑛𝑄2 ساختارنانو

 نمایشگرهای برای همچنین و آلی نورگسیل دیودهای

  .باشندمی مفید نیز ینسانسفوتولوم مایع کریستال

 سپاسگزاری

 کامل حمایت برای کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق سازمان از

  نماییم.می قدرانی و تشکر 98017254 طرحی کد با پروژه این انجام از
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