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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳232  دی ماه32  تا32

تقویت پراکندگی رامان و کاهش فلورسانس رنگدانههای نورگسیل با استفاده از
نانوذرات نقره
 حسین خادم و سیدحسن توسلی،نجمه صادق
 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، بلوار دانشجو، اوین،تهران
چکیده – در این مقاله از اثر تشدید پالسمونی سطحی جاگزیدهی ایجاد شده توسط نانوذرات نقره برای مشاهدهی طیف رامان رنگدانهی
 و، کاهش فلورسانس نمونه از طریق فرایند انتقال انرژی غیرتابشی از رنگدانه به سطح نانوذرات. استفاده شده استRhodamine6G
 برای برهمکنش رنگدانه با. بررسی شدهاند، به عنوان عوامل موثر در آشکارسازی طیف رامان،فرایند تقویت سطحی پراکندگی رامان
 نتایجی، هردو قالب در آشکارسازی طیف رامان. از دو قالب بسترهی کلوییدی و بسترهی تکالیهای خودآرا استفاده شد،نانوذرات نقره
.خوب و سازگار با یکدیگر را نشان میدهند
 تکالیههای خودآرا، انتقال انرژی غیرتابشی، تشدید پالسمونی سطحی جایگزیده، پراکندگی تقویت شدهی سطحی رامان: کلیدواژه

Enhancement of Raman Scattering and Suppression of Fluorescence
Emission Using Silver Nanoparticles

Najmeh Sadegh, Hossein Khadem and Seyed Hassan Tavassoli
Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran

Abstract- In this paper we used Localized Surface Plasmon Resonance(LSPR) effects of silver nanoparticles in
order to detect the Raman signals of Rhodamine 6g which is an active fluorescent dye. The observed Raman
signals can be ascribed simultaneously to Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) cross section alongside
the reduction of fluorescence due to the Nanomaterial Surface Energy Transfer (NSET) phenomenon .To benefit
from these two effects we produced two patterns: colloidal state and self-assembled monolayer(SAM) substrate
of nanoparticles. The two patterns demonstrated well-consistent and confirming results.
Keywords: Surface Enhanced Raman Scattering, Localized Surface Plasmon Resonance, Nanomatrial Surface
Energy Transfer, Self-Assembled Monolayer substrate
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مقدمه

در سالهای اخیر توجه چشمگیری به منظور جفت کردن
و تقویت میدانهای پالسمونی سطحی در محل اتصال
نانوذرات فلزی از طریق خلق آرایهها و هندسههای
گوناگون صورت گرفته است ] .[5برای تولید یک زیر الیهی
 SERSایدهآل ،روشهای مختلفی همچون لیتوگرافی
پرتوی الکترونی ،لیتوگرافی چاپ نانویی ،خودآرایی
نانوذرات و ...به کار گرفته میشود .دو روش اول ،میتوانند
ساختارهایی بسیار منظم و یکنواخت با تکرارپذیری باال
ایجاد کنند .اما چنین روشهایی مستلزم هزینهی باال و
شرایط آزمایشگاهی ویژهای میباشند .در مقابل ،روش
خود آرایی نانوذرات به عنوان روشی با هزینهی پایین و با
قابلیت تولید در مقیاس انبوه به کار میرود ]. [2
به عالوه ،استفاده از ساختارهای پالسمونی سبب افزایش
حداکثر فاصلهی مؤثر انتقال غیرتابشی انرژی فوستر
) 5(FRETاز  ۳1𝐴°به  331𝐴1شده است .این فراین ِد
انتقال انرژی بین فلوروفور و سطح نانوذره ،انتقال انرژی

۳
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 𝑑1مسافتی است که در آن فلوروفور دارای احتمال
یکسان برای تابش و انتقال انرژی به نانوذره میباشد ].[6
سیگنال فلورسانس تابیده شده توسط مولکول میتواند چه
در طول موج تابشی و چه در طول موج برانگیزشی ،توسط
میدان پالسمونی در مجاورت نانوذره تقویت شود .از سوی
دیگر سیگنال فلورسانس مولکول میتواند طی فرایند
غیرتابشی  NSETبه نانوذرهی مجاورش منتقل شود .از
آنجا که مدهای پالسمونی عمدتاً به شکل غیرتابشی میرا
میشوند ،این فرایند میتواند سبب کاهش قابل توجه
فلورسانس نمونه شود .غالب شدن هر یک از این دو فرایند
و شدت آن به عواملی همچون میزان همپوشانی طیف
جذب نانوذره با طیف فلورسنس نمونه ،فاصله و
جهتگیری نسبی بین آنها ،اندازه و شکل نانوذرات و...
بستگی دارد ]7و.[8
در این مقاله طیف  SERSنمونهی شدیدا نورگسیل
 Rhodamione6Gدر دو حالت کلوئیدی و روی زیرالیهی
تکالیهی تهیه شده با استفاده از روش خودآرایی نانوذرات
به دست آمده و نقش دو عامل پراکندگی تقویت شدهی
رامان و  NSETدر مشاهدهی طیف این رنگدانه بررسی و
بحث شده است.
-2روش تجربی
مواد و ابزارها :
نیترات نقره ( ،)AgNO2سدیم سیترات(، )Na2C6H2O7
اسید سولفوریک ،آب اکسیژنه ،آب  HPLCو  APTESاز
شرکت  MERCKخریداری شد.
طیف  SERSنمونهها با استفاده از چیدمان طراحی شده
به منظور طیفسنجی رامان به دست آمد .طرحوارهای از
این چیدمان در شکل  ۳نشان داده شده است .از یک لیزر
۳) Surface Enhanced Raman Spectroscopy
3) Localized Surface Plasmon Resonance
2) Enhancement Factor
5) Fӧrster (fluorescence) Resonance Energy Transfer
2) Nanomaterial Surface Energy Transfer
6) (2-Aminopropyl)triethoxysilane
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از همان اوان کشف پراکندگی رامان ،به دلیل پایین بودن
ذاتی سطح مقطع پراکندگی رامان تالش گستردهای در
جهت تقویت سیگنال رامان به منظور افزایش حد
آشکارسازی و حساسیت این روش آغاز شد .امروزه از
ساختارهای پالسمونی به طور گسترده با هدف تقویت
سیگنال رامان استفاده میشود .این روش تحت عنوان
پراکندگی تقویت یافتهی سطحی رامان)۳(SERSشناخته
میشود ] .[۳ضریب تقویت سیگنال رامان) 3(EFدر این
مورد میتواند حتی تا ۳1۳2مرتبه نیز برسد .سازوکار اصلی
که در ضریب تقویت سیگنال اثر میگذارد سازوکار
الکترومغناطیسی نامیده میشود و از تقویت نور پراکنده
شده توسط تشدیدهای پالسمونی سطحی
جایگزیده) (LSPRنانوذرات فلزی یا در نقاط تیز و
انحناهای دیگر ساختارهای پالسمونی ناشی میشود .در
این روش مولکول باید حداکثر در فاصلهی ۳1نانومتری از
سطح نانوذره قرار بگیرد ]3و.[2

سطحی نانوذره ) 2(NSETنامیده میشود .ضریب بهرهی
کوانتومی انتقال انرژی در این حالت به صورت زیر تعریف
میشود:

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
با طول موج  223nmبه عنوان منبع برانگیزشی استفاده
شد .نور لیزر توسط یک شیئیِ  5Xروی نمونه متمرکز و
سیگنال رامان پراکنده شده از طریق همان شیئی جمع
آوری و توسط فیبر برای تجزیه و تحلیل به طیفسنج
فرستاده شد.

شکل 2شکل  3طیف جذب نانوذرات نقره در دو حالت
کلوئیدی و خودآراییده روی یک بسترهی شیشهای را
نشان میدهد .بیشینهی تشدید پالسمونی در حالت
کلوئیدی پیرامون  522نانومتر قرار دارد .در مقابل ،این
بیشینه در زیر الیههای تهیه شده به روش خودآرایی یک
جابجایی به سمت طول موجهای کوتاهتر نشان می-
دهد(5۳8نانومتر) .این جابجایی را میتوان به برهمکنش
دوقطبی-دوقطبی بین نانوذرات آراییده شده در یک
ساختار دو بعدی نسبت داد .همچنین به علت جفت
شدگی نانوذرات به یکدیگر پیرامون 7۳1نانومتر یک
بیشینهی جدید ظاهر شده است.

شکل  -۳طرحوارهی از چیدمان آزمایشگاهی برای طیفسنجی رامان.

روش آماده سازی نمونه :
سنتز نانوذرات با روش لی و میسل انجام شد .بطور خالصه
محلول  ۳8 mgاز نیترات نقره در  31mlآب تا نقطهی
جوش حرارت داده شد .سپس  3mlاز محلول یک درصد
سیترات به آن اضافه و برای  31دقیقه در دمای جوش
نگه داشته شد ].[3
زیرالیههای شیشهای فعال شده با گروه هیدروکسیل
درون محلول  ۳درصد  APTESبرای  5ساعت قرار داده
شدند .پس از شستشو با تولوئن ،زیرالیهها درون محلول
کلوئیدی نقره برای  35ساعت فرو برده شدند و سپس تا
زمان استفاده درون آب ذخیره شدند .برای اندازهگیری
طیف رامان رنگدانه ،زیرالیهها درون محلول  ۳μMاین
نمونه قرار گرفتند و سپس طیف رامان آن اندازهگیری
شد.

شکل  -2طیف جذب نانوذرات نقره در (الف)حالت کلوئیدی و (ب) پس ازخودآرایی
روی زیرالیه( .ج) طیف فلورسانس .Rh6G

شکل -5الف و شکل -5ب طیف تقویت شدهی رامان
 Rh6Gرا به ترتیب روی زیرالیه و در حالت کلوئیدی
نشان میدهد .آشکارسازی چنین طیفی از این رنگدانه که
در طول موج لیزر استفاده شده دارای جذب و فلورسانس
بسیار قوی میباشد(شکل  )2را میتوان به پدیدهی
پراکندگی رامان تقویت شدهی سطحی در حضور نانوذرات
و در عین حال به کاهش فلورسانس دراثر انتقال انرژی به
نانوذرات از طریق فرایند  NSETنسبت داد .شکل 2
همپوشانی قابل توجه طیف فلورسانس رنگدانه با طیف
جذب نانوذرات ،به ویژه درحالتی که به صورت آرایهی دو

برای مشاهدهی سیگنال  SERSدر حالت کلوئیدی،
حداقل  2ساعت قبل از آزمایش ،محلول  1/1۳Mاز NaCl
و  ۳μMاز رنگدانه به نانوذرات نقره اضافه شد.
 -3نتایج و بحث :
طرح کلی از سازوکار شکل گیری زیرالیه در شکل 3
نشان داده شده است.
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شکل  -3مراحل مختلف شکلگیری زیرالیه الف)تمیز وفعال نمودن بسترهی شیشهای
ب)عامل دارکردن سطح توسط گروه سیالنی ج)اتصال نانوذرات به سطح از طریق گروه
سیالنی
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 به منظور تایید اثر. را بخوبی نشان میدهدNSET
 از دو قالب کلوییدی و،نانوذرات درشرایط مختلف
 نتایج بدست.بسترههای تکالیهای خودآرا استفاده شد
 از سازگاری خوبی با یکدیگر،آمده از هر دو حالت
.برخوردار هستند

بعدی روی بسترهی شیشهای قرار گرفتهاند را نشان
 وجود این همپوشانی برای انتقال انرژی الزامی.میدهد
 از آنجا که نانوذرات سنتز شده به طور عمده کروی.است
شکل هستند فرایند انتقال انرژی مستقل از جهت تابش
 مدت زمان طیفگیری از تمام نمونهها.نور فرودی است
 در این مقایسه بدلیل فلورسانس زیاد محلول.ثانیه بود2
 طیف فلورسانس، رنگدانه و اشباع شدن طیفسنج۳μM
.)ج-5  برابر تضعیف شده است(شکل32 رنگدانه
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