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َاؿ  خَعسِ تز زاذییاثز زغ یٍ تزرع CdS/ZnS یًماط وَاًسَه یاتیّذف عٌسش ٍ هؾخقِ  اعر.وِ ِت فَرذ زجزتی اًجام ؽذُ  همالِ يیدر ا -چىیذُ  خ

 ییایویؽ یتِ فَرذ رعَب دّ یًماط وَاًسَه يیرٍػ عٌسش ا .وزد ذیرا زَل خْي ًَر فیع سَاىیه یًماط وَاًسَه يیآًْا اعر. وِ تا عٌسش ا یىیشیفَزَ ف

تا  ذیًَر عف فیع ذیخَعسِ درزَل زاذییاثز زغ یٍّذف ها تزرع. وٌٌذ یرؽذ ه یذیتِ فَرذ ولَئ ایي ًماط وَاًسَهی  وِ ,تاؽذ یهؼىَط ( ه غلی)ها

 یذیخَرؽ یدر هَارد هخسلف اس علَل ّا را یًماط وَاًسَه يیا یوارتزد ّا سَاىیّا ه فیع يیاعر .ٍ تا اعسفادُ اس ا یًماط وَاًسَه يیاعسفادُ اس  ا

.LEDٍفلَرعاًظ . یجذت یّا فیع لِیتِ ٍع یاًسَهًماط وَ يیا یاتیلزار داد .ٍ هؾخقِ  یهَرد تزرع یىیَلَصیّا ٍ تFT-IR- XRD-SEM تاؽذ. یه 
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 همذهِ

 یوِ تِ آى ّا ًماط وَاًسَه یّاد وِیً یًاًَتلَر ّا

(Quantum Dot -QDً )اًذاسُ آى  ؽَد، یگفسِ ه شی

ًاًَهسز هی تاؽذ، ٍ اهزٍسُ تا خیؾزفر  10ّا ووسز اس 

ای را  ػلن ٍ زىٌَلَصی ًماط وَاًسَهی جایگاُ ٍیضُ

در فٌؼر ٍ فٌاٍری تِ خقَؿ در فٌایغ اخسیىی ٍ 

ادٍاذ اخسَ الىسزًٍیىی خیذا وزدُ اعر. ٍ ػلر 

اّویر تیؾسز ًماط وَاًسَهی تِ خاعز اًذاسُ 

وَچىسز ٍ لاتلیر ّای زٌظین خذیزی تزای وارتزد 

ّواًغَر وِ هی داًین ّای هَرد ًظز هی تاؽذ، 

ا زؾىیل هی تیؾسز ًماط وَاًسَهی اس هَاد ًین رعاً

ؽًَذ، وِ ایي یه ػاهل هْن تزای هٌْذعی وزدى 

آى ّا تزای وارتزد ّای هَرد اعسفادُ اعر. اس عزفی 

تا زَجِ تِ ایٌىِ اًَاع هخسلف ًماط وَاًسَهی ٍجَد 

دارد، ٍلی ًماط وَاًسَهی وِ تِ فَرذ ّغسِ ٍ 

خَعسِ عاخسِ هی ؽًَذ تیؾسز هَرد زَجِ لزار هی 

ىِ در ایي ًَع عاخسار ّا ّغسِ گیزًذ. تا زَجِ تِ ایٌ

ٍ خَعسِ ّز وذام اس هَاد ًین رعاًایی تا گاف اًزصی 

ّغسِ دارای هَادی تا  گاف هخسلف هی تاؽٌذ. وِ 

ووسز زَعظ خَعسِ وِ دارای گاف اًزصی  اًزصی 

 شیوار ً ایيوِ درتیؾسزی هی تاؽذ احاعِ هی ؽَد. 

CdSٍ ِتِ ػٌَاى ّغسZnS5[،تِ ػٌَاى خَعسِ اعر[ 

تزای عاخر ایي ًَع عاخسار ّای ًماط وَاًسَهی ٍ 

اس رٍػ ّای هخسلفی اعسفادُ هی ؽَد وِ یىی اس 

آى ّا ًیش هی زَاى تِ رٍػ رعَب دّی ؽیویایی 

ٍ در ایي وار ًیش ّذف ها عٌسش ًماط اؽارُ وزد. 

خَعسِ تا اعسفادُ اس رٍػ  –وَاًسَهی ّغسِ 

اسُ زغییز اًذ ؽیویایی هی تاؽذ، وِ تا اعسفادُ اس

ایي ًَع ًماط وَاًسَهی هی زَاى تِ عیف  خَعسِ 

ٍعیؼی اس ًَر دعر یافر وِ هْوسزیي ایي عیف، 

ٍ تا زَلیذ ایي عیف اس ًَر عفیذ یا هزئی هی تاؽذ. 

ّا ،  علَل  LEDًَر هی زَاى تِ وارتزد ّای آى در 

 حغگزّاّای خَرؽیذی ٍ تیَلَصیىی ٍ خشؽىی ٍ 

   ]1[اؽارُ وزد. 

 زجزتی رٍػ 

تا زَجِ تِ ایٌىِ لثال اؽارُ ؽذ، ًماط  وار ایي در

تِ رٍػ رعَب دّی ؽیویایی عٌسش  CdS/ZnSوَاًسَهی 

ؽذُ ٍ تؼذ تزای هؾخقِ یاتی آهادُ هی ؽَد. در عٌسش 

تا درفذ خلَؿ سیز اعسفادُ ایي ًماط وَاًسَهی اس هَاد 

%(،  98رٍی اعساذ دی ّیذراذ )عیگوا آلذریج هی ؽَد. 

عذین عَلفیذ (، %98)هزن ّیذراذوادهین اعساذ دی 

%(، دی اوسیل عَلفَعیٌیر عذین 35ّیذرازِ)هزن

%(، ّدساى)هزن 96) اوزاط ارگاًیه        ( AOTعالر  )

تِ  AOTوِ در ایٌجا  %(،99.9هساًَل )هزن (، 99%

 ػٌَاىػٌَاى عَرفىساًر اعسفادُ هی ؽَد، وِ ایي هادُ 

ًماط  ؽىل خایذاروٌٌذُ ٍ ًمؼ تِ عشائی در اًذاسُ ٍ 

وَاًسَهی دارد. اس عزفی دیگز تا زْیِ وزدى یَى ّای 

Zn
2+

, Cd
2+  ٍS

غلظر در ظزف ّای جذاگاًِ ای تا  -2

Cdّای 
Znهَالر ٍ  0.1،  +2

هَالر ٍ عدظ  0.26،  +2

AOT  هَالر در ّدساى حل هی وٌین.  0.1را تا غلظر

هیلی لیسز اس  s2-  ٍ60هیلی لیسز اس یَى  350عدظ 

Cd
هحلَل عَرفىساًر ززویة وزدُ ٍ تِ هذذ  را در +2

دلیمِ تِ ّن هی سًین، وِ در ایي حالر ّغسِ ًماط  15

هی تاؽذ زؾىیل هی ؽَد. ٍ تؼذ  CdSوَاًسَهی وِ ؽاهل 

Znهیلی لیسز اس  100دٍتارُ تا اضافِ وزدى 
هیلی  60،  +2

Cdلیسز 
Znهیلی لیسز  250ٍ  +2

تِ فَرذ خیلی  +2

ىزٍ خوح تز رٍی ّغسِ ًاًَ آّغسِ ٍ تا اعسفادُ اس هی

زؾىیل هی خَعسِ ًماط وَاًسَهی  CdSوزیغسال ّای 

در   CdS/ZnSؽًَذ. وِ تؼذ اس زؾىیل ًماط وَاًسَهی 

زِ ظزف رعَب وزدُ ، وِ تؼذ اس فافی وزدى تا ّدساى ٍ 

هساًَل ؽغسَ ؽَ وزدُ  ٍ تؼذ در دهای ازاق خؾه هی 

  ]2[وٌین.

 هؾخقِ یاتی ٍ تحث 

هؾخقِ  یاس رٍػ ّا یًماط وَاًسَه لیىاثثاذ زؾ یتزا

. وِ یىی اس آى نیوٌ یاعسفادُ ه  لثال اؽارُ ؽذُوِ  یاتی

( تا هؾخقاذ SEMّا هیىزٍعىَج الىسزًٍی رٍتؾی )

MIRA3TESCAN  ویلَ ٍلر ٍ  15تا اػوال ٍلساص

هی تاؽذ،  ًاًَهسز 500ٍ در همیاط  تزاتز 50000تشرگٌوائی 

 25ًماط وَاًسَهی تزاتز  اسُوِ در ایي زقَیز هسَعظ اًذ

 1-1هؾاّذُ هی ؽَد. وِ ایي زقَیز در ؽىل هسز ًاًَ

  ًؾاى دادُ ؽذُ اعر. 
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 CdS/ZnSًماط وَاًسَهی  SEM: زقَیز 1-1ؽىل

اس عزفی تزای اداهِ هؾخقِ یاتی اس خزاػ خززَ ایىظ 

 هَرد در یزارٍػ اعالػ يیوِ ااعسفادُ هی وٌین. 

هَاد  ؽذى ، جْر رؽذ تلَر ٍ یغسالیاخسار ؽثىِ ، وزع

وِ تا اعسفادُ اس . دّذ یه ًماط وَاًسَهی دٌّذُ  لیزؾى

 0.154 یتا هؾخقِ عَل هَج ىظیدعسگاُ خزاػ اؽؼِ ا

اًجام هی ؽَد. ّواًغَر وِ هی داًین ًاًَهسز

تاؽذ، وِ  یه یتِ فَرذ هىؼث CdS  یغسالیعاخساروز

ؽذذ را دارد ٍ ؽاخـ  يیؾسزیدرجِ ت 218/28در  هیخ

تاؽذ . ٍ در  ی( ه 1 1 1تزاتز ) شیً ِیآى ساٍ لزیه یّا

 لزیه یوِ هزتَط تِ ؽاخـ ّا 046/42ٍ 779/32 یایسٍا

 ؾسزیّا ت هیتاؽذ ؽذذ خ ی( ه220(ٍ )200ففحاذ )

در هَرد  يیّوچٌ، تاؽذ یه ؾسزیت CdSعاخسار   یتزا

 یّا هیوِ ؽذذ خ ZnS یعاخسار ًماط وَاًسَه

وِ هزتَط تِ ؽاخـ  910/28 ِیاعساًذارد آى ّا در سٍا

 یایدر سٍا شیّا ً هیخ ِیتاؽذ ٍ تم ی( ه111ففحِ ) لزیه

 لزیه یوِ هزتَط تِ ؽاخـ ّا 107/57ٍ  111/48

چَى در  گزید یتاؽذ. اس عزف ی( ه311( ٍ )220ففحاذ )

تِ فَرذ ّغسِ ٍ  CdS/ZnS یًماط وَاًسَه یعاخسار ّا

اس عاخسار  ىظیواال در خزاػ اؽؼِ اخَعسِ ّغسٌذ، احس

ٍ در تؼضی اس  تزًٍذ يیّا اس ت هیخ ایسٍا یآى ّا در تؼض

خزاػ  1-2اس آًجائیىِ در ؽىل  سٍایا زؾذیذ هی یاتذ،

 CdS/ZnSهزتَط تِ ًماط وَاًسَهی ( XRD)اؽؼِ ایىظ
 ]3[ًؾاى دادُ هی ؽَد. 
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ًماط وَاًسَهی  (XRD): خزاػ اؽؼِ ایىظ 1-2ؽىل 
CdS/ZnS   

( IRیىی دیگز اس رٍػ ّا اعسفادُ اس عیف هادٍى لزهش )

در هَرد عاخسار  یاعالػاز IR یعٌج فیعهی تاؽذ. وِ 

زَعظ دعسگاُ  IR فیوِ ع. دّذ یهَاد ه یعغح

VIRTEX 70  عَر وِ در رٍػ  اًجام ؽذُ اعر، ّواى

ماط عٌسش تیاى ؽذ اعسفادُ اس عَرفىساًر ّا در عاخر ً

وَاًسَهی تاػث هی ؽَد وِ در تیزًٍی ززیي الیِ آ ى ّا 

رٍػ هی یه الیِ اس هَاد آلی زؾىیل ؽَد، وِ ها در ایي 

خَاّین اعالػازی اس اًذاسُ هَاد آلی در عغح ًماط 

ًوَدار عیف  1-3وَاًسَهی تذعر تیاٍرین. وِ در ؽىل 

ًؾاى  CdS/ZnSهادٍى لزهش هزتَط تِ ًماط وَاًسَهی 

َد. ؾدادُ هی
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 CdS/ZnSًماط وَاًسَهی  IR: عیف 1-3ؽىل 

ًماط  IR فیوِ هزتَط تِ ًوَدار ع  1-3 تا زَجِ تِ ؽىل 

، 671، 621ّا را در  ) هیاعر، خ CdS/ZnS یوَاًسَه

1045 ،1217 ،1407 ،1560 ،1732 ،2935 ،3411 )(cm
-1) 

C-Br 

C=O 

C-C 

C-O 

C-H 
O-H 

(444) 

(662) 

(944) 
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cm)   671ٍ 621هیؽَد وِ خ یهؾاّذُ ه
هزتَط تِ (1-

cm) 1217ٍ  1045 هیٍ خ C-Br ًَذیخ
 ًَذیهزتَط تِ خ( 1-

C-O 1560، 1407 هیٍ خ (cm
 C-C ًَذیهزتَط تِ خ (1-

cm)  هیٍخ
-1

 2935 هیٍ خ C=O ًَذیهزتَط تِ خ 1732(

(cm
cm) 3411 هیٍ خ C-H ًَذیهزتَط تِ خ (1-

هزتَط  (1-

 ]4[تاؽذ. یه O-H ًَذیتِ خ

 یىیاس خَاؿ اخس یىیب خاراهسز جذ ٌىِیتا زَجِ تِ ا

)اعدىسزٍفَزَهسز( تا  یجذت یعٌج فیدعسگاُ ع

 0.1تا ضزیة خغای  UV-240- SHIMADZUهؾخقاذ 

عیف جذتی ًماط  1-4در ؽىل  .ؽَد یاعسفادُ هًاًَ هسز 

 ًؾاى دادُ ؽذُ اعر. CdS/ZnSوَاًسَهی 

 

200 300 400 500 600 700 800

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

A
b
s
o
rp

ti
o
n
(a

.u
) 

(nm)

 CdS/ZnS: عیف جذتی ًماط وَاًسَهی 1-4ؽىل 

هْن در ًماط  یفلَرعاًظ اس خاراهسزّا یعٌج فیع

ٍ هْن ززیي ّذف ها ّن در  .تاؽذ یه CdS/ZnS یوَاًسَه

ایي وار دعر یافسي تِ عیف فلَرعاًظ خْي اس ًماط 

هی تاؽذ، وِ ایي عیف خْي در ًاحیِ  CdS/ZnSوَاًسَهی 

ایي عیف ًاحیِ اٍل یؼٌی اس ٍدر  ًَر عفیذ لزار دارد.

 600زا 500(ٍ اس  ZnSز هزتَط تِ خَعسِ )ًاًَهس 480زا 400

( هی تاؽذ، وِ ایي ًَع CdSًاًَهسز هزتَط تِ ّغسِ )

عاخسار ّای ًماط وَاًسَهی تاػث زَلیذ عیف خْي هی 

فلَرعاًظ اس دعسگاُ تا  فیاًجام ع یتزاؽَد.  

ؽَد،وِ الهح  یاعسفادُ ه FP-6200- JASCOهؾخقاذ 

خغا  ةیًَهسز ضزًا 3 یدعسگاُ اس جٌظ سًَى ٍ دارا يیا

عیف فلَرعاًظ  ایي ًماط  1-5. در ؽىل تاؽذ یه

 وَاًسَهی ًؾاى دادُ هی ؽَد. 
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 گیزی ًسیجِ

تِ اًذاسُ آى  یًماط وَاًسَه یىیشیخَاؿ فَزَف یٍاتغسگ

وِ عاخسار آى   یًماط وَاًسَه يیتاؽذ،  ٍ ّوچٌ یّا ه

لزار  یؽذ، را هَرد تزرعتا یتِ فَرذ ّغسِ ٍ خَعسِ ه

 ی. تا زَجِ تِ رٍػ عاخر ٍ عٌسش ًماط وَاًسَهنیدّ یه

هَرد  یوارتزد ّا یٍ اًذاسُ آى ّا را تزا ؽىلزَاى  یه

 اًجام داد. اسیً

 یتا زَجِ تِ رٍػ عٌسش ًماط وَاًسَه  واردر  وِ

CdS/ZnS  ِوCdS  ٍ ِتِ ػٌَاى ّغسZnS  تِ ػٌَاى

 یًماط وَاًسَه یاًزصزَاى گاف  یتاؽذ، ه یخَعسِ ه

CdS/ZnS يیزَاى اس ا یوزد،  وِ ه یهٌْذع یرا عَر 

اعسفادُ وزد. ٍ در  ذیًَر عف ذیزَل یتزا یًماط وَاًسَه

اس  CdS/ZnS یًماط وَاًسَه لیاثثاذ زؾى یتزا اىیخا

(، SEM)یالىسزًٍ ىزٍعىَجیه یاتیرٍػ ّا هؾخقِ 

 اؽؼِ هادٍى لزهش فی( ٍ عXRD)ىظیخزاػ خززَ اؽؼِ ا

(IRتزا ٍ )یجذت یعٌج فیاس ع ذیًَر عف فیع ذیزَل ی 

 .   نیوٌ یٍ فلَرعاًظ اعسفادُ ه
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