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چکیده :در این پژوهش ،نانوذرات اکسیدآهن با استفاده از روش همرسوبی سنتز شدند .به دنبال آن با حل کردن نانوذرات در تولوئن
و کاهش حاللیت آنها با استفاده از استون بهعنوان پاد حالل ،اندازههای متفاوتی از نانوذرات اکسیدآهن انتخاب و جدا شدند .پس از
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فاز و ساختار نانوذرات اکسیدآهن از پراش پرتو ایکس و برای بررسی اندازه نانوذرات از آنالیز پراش نور پویا و تصویربرداری
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میکنند و همچنین ،نتیجههای طیفسنجی فتولومینسانس انتقال بیشینه گسیل را به سمت طولموجهای بلندتر ،با کاهش اندازه
نانوذرات اکسید آهن را نشان میدهند.
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 -۱مقدمه
نانومواد ویژگیهای نوری ،مکانیکی ،فیزیکی و مغناطیسی
بهبودیافتهای را در مقایسه با نمونهی تودهی خود ارائه میکنند.
در سالهای گذشته ،نانوذرات نیمرسانای اکسید فلزی توجه
پژوهشگران را بهدلیل پتانسیل کاربردی آنها در زمینههای
فیزیک ،شیمی ،زیستی و علم مواد ،به خود جلب کردهاند [ ۱و .]2
همچنین ،سنتز نانوذرات مغناطیسی که شامل هر دو ویژگیهای
مغناطیسی و نوری باشند ،بهدلیل کارایی چندگانهی آنها مانند
حسگرها و جداکنندههای زیستی ،بسیار مهم شدهاند [ ۳و .]4
بسیاری از ویژگیهای این دسته از نانوذرات وابسته بهاندازهی
آنها است ،درنتیجه میتوان آنها را با اثرهای محدودیتهای
کوانتومی توضیح داد .از نگاه علومپایه ،نانوبلورها یک حالت میانی
از ماده ،بین خوشههای مولکولی شکل و بلورهای توده هستند و
درنتیجه قابلیت دنبالکردن تغییرات ویژگیهای نوری و
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الکترونیکی ماده را از خوشههای اتمی به تودهی ماده ،ایجاد
میکنند [.]5
نقاط کوانتومی ،نانوذرات نیمرسانایی با ویژگیهای نوری و
الکترونیکی وابسته بهاندازه هستند .نقاط کوانتومی کلوییدی با
ساختار آنها و انرژی گاف نواری آنها بین نوار ظرفیت و رسانش
مشخص میشوند .ویژگی (رفتار) گاف مستقیم ساختار نواری در
نیمرسانا علت رخدادن فتولومینسانس است و این ویژگیها برای
بعضی از کاربردهای یک نیمرسانا حیاتی هستند و به این خاطر
که فرکانس نور گسیلشده نتیجهی اندازهی گاف نواری است،
میتوان با کنترل اندازهی ذرات آنها را کنترل کرد [ 6و ]۹
روشهای زیادی برای سنتز نانوذرات اکسیدآهن توسط
پژوهشگران ارائه شده است که از این بین میتوان به همرسوبی
[ ،]۱0هیدروترمال [ ،]۱۱میکروامولسیون [ ]۱2و کندسوز لیزر پالسی
[ ]۱۳اشاره کرد .در این میان روش همرسوبی به یکی از بهترین و
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/۱/۱4 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/6/5 :

کارآمدترین روش در سنتز نانوذرات اکسیدآهن به دالیل فراوانی اعم
از زمان کوتاه فرایند ،قابلیت استفاده از آب بهعنوان حالل و انجام
واکنش در دمای پایین ،ساده بودن ،تولید زیاد محصول و
مقرونبهصرفه بودن تبدیلشده است [ .]۱4بااینحال بهطورکلی
روشهای سنتز بر پایهی فاز آبی (مانند همرسوبی) مشکالتی نظیر
یکدست نبودن اندازهی ذرات سنتز شده را دارا هستند [.]۱5
یکی از روشهای بهبود نتیجههای بهدست آمده و کنترل
اندازهی نانوذرات سنتز شده در روش همرسوبی استفاده از
روشهایی تحت عنوان انتخاب اندازه است .در این روش (انتخاب
اندازه) میتوان نخست نانوذرات اکسیدآهن را به روش همرسوبی
سنتز کرده ،سپس طی فرایندهای تکراری مانند حلکردن
نانوذرات درون یک حالل غیرقطبی با استفاده از سورفکتانت و
سانتریفیوژ ،نانوذرات با اندازههای متفاوت را جدا کرد [ ۱6و .]۱7
فتولومینسانس تنها یک پدیدهی گسیل نور از مواد نیست ،بلکه
بهعنوان یک ویژگی در بسیاری از سامانههای نانوذرات شامل
نقاط کوانتومی ،طال و سیلیسیوم مشخصشده است .درحالیکه
فتولومینسانس این مواد شامل گسیل نور از ناحیهی مرئی تا
مادون را شامل میشود ،فرایندهای برانگیختگی که منجر به این
گسیلها میشوند ،میتواند از اکسیتونهای مقید در نقاط
کوانتومی تا پالسمونهای سطحی در نانوذرات فلزی متغیر باشد.
عیوب داخل نواری و محدودیتهای کوانتومی نیز نقش مهمی را
در نانوذرات متخلخل بازی میکنند [.]۱8
در میان این نانوذرات ،نانوذرات اکسیدآهن پایداری شیمیایی،
سازگاری بیولوژیکی ،توانایی هدفگیری و ویژگیهای مغناطیسی
منحصربهفردی را از خود نشان میدهند .نانوذرات اکسیدآهن
سوپرپارامغناطیس ،مانند مگنتایت ۱و شکل اکسیدشدهی آن
مگمایت 2بیشترین استفاده را در کاربردهای پزشکی دارا هستند [.]۱۹
کاربردهای در حال افزایش نانوذرات اکسیدآهن ،موجب پیدایش
عالقه در یافتن پروتکلهایی برای نانوذرات با قدرت اجرایی باال
شامل کنترل سنتز نانوذرات اکسیدآهن با ریختشناسی ،ساختار و
اندازههای متفاوت و فناوری ترکیبی برای تولید در مقیاس باال و
اصالحات الزم سطحی نانوذرات برای ارتقای سازگاری
بیولوژیکی ،میشود [ .]20گزارشهای اخیر نشان میدهد
1. Magnetite
2. Maghemite
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ویژگیهای مغناطیسی نانوذرات اکسیدآهن مانند مغناطیس اشباع
نیز با اندازهی نانوذرات ارتباط دارد [.]2۱
در این مقاله نخست به دنبال سنتز نانوذرات اکسیدآهن به
روش همرسوبی و سپس جداسازی نانوذرات با اندازههای متفاوت
و بررسی طیف فتولومینسانس آنها بودیم .همچنین ،برای
شناسایی نانوذرات از پراش پرتوی ایکس و برای بررسی اندازهی
آنها از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز
پراش نور پویا استفاده شد.

 -2بخش تجربی
 -2-۱سنتز نانوذرات اکسیدآهن به روش همرسوبی
در این مرحله نخست  ۱گرم آهن کلراید  4آبه ()FeCl2.4H2O
با  4/06گرم آهننیترات  ۹آبه ( )FeN3O9.9H2Oدر 50
میلیلیتر آب دیونیزه تحت نیتروژن و استیرر با هم ترکیب شدند.
سپس این محلول به  50میلیلیتر آمونیاک که تحت نیتروژن و
استیرر قرار داشت بهصورت قطرهقطره افزوده شد .پس از افزودن،
محلول در دمای  80درجهی سانتیگراد قرار گرفت و به مدت ۱
ساعت هم خورد .محلول نهایی با ایزوپروپانول شسته شده و در
آون خشک شد .بخشی از پودر نهایی سنتزشده برای آنالیزهای
پراش پرتوی ایکس برای بررسی فاز ماده آماده شد.
 -2-2انتخاب اندازههای متفاوت از نانوذرات اکسیدآهن سنتز
شده به روش همرسوبی
در این بخش به نانوذرات اکسیدآهن که به روش همرسوبی
در بخش پیشین سنتز شده بودند ،مقدار  20میلیلیتر اسیداولئیک
افزوده شد و سپس تحت نیتروژن و در دمای  80درجه سانتیگراد
یک ساعت با همزن مغناطیسی همزده شد .نانوذرات پس از
همزدهشدن ،در  50میلیلیتر تولوئن ریخته شدند .پس از حل
شدن نانوذرات در تولوئن ،مقدار  2/5میلیلیتر از محلول در استوانه
مدرج ریخته شد .به  2/5میلیلیتر از محلول نانوذرات اکسیدآهن و
تولوئن ،مقدار  2/5میلیلیتر استون افزوده و پس از تهنشین شدن
نانوذرات در آن ،نمونه سانتریفیوژ شد .پس از سانتریفیوژ نمونه ،با
اعمال میدان مغناطیسی بخش تهنشین شدهی محلول جمعآوری
و مابقی در یک استوانهی مدرج ریخته شد و سپس به آن 5
میلیلیتر استون دیگر افزوده شد و دوباره پس از تهنشینی و
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سانتریفیوژ ،بخش تهنشین شده با اعمال میدان مغناطیسی جدا و
مابقی در استوانه مدرج ریخته و به آن  ۱0میلیلیتر استون افزوده
شد .این بار نیز مانند پیش ،پودر تهنشین شده و محلول جدا و
سپس به محلول  20میلیلیتر استون افزوده شد .دوباره با تکرار
تمامی مراحل مانند پیش این بار به محلول  40میلیلیتر استون
افزوده شد و پس از سانتریفیوژ پودر تهنشین شده را جدا و مابقی
محلول جدا شد.
پس از آمادهسازی نمونههای باال ،پودرهای تهنشین شده و
جداشده در هر بخش با مقداری تولوئن حل شد و برای بهتر حل
شدن نانوذرات در تولوئن به آنها کمی اسیداولئیک افزوده شد .در
مرحلهی آخر  80میلیلیتر استون به کل محلول بدون اعمال
سانتریفیوژ انجام شد .جدول  ۱تمامی مراحل انجام این عملیات را
نشان میدهد.

نشان میدهد .همانطورکه از شکل مشخص است فاز ماده
بهخوبی تشکیلشده و قلههایی که دارای اندیس نیستند ،نشانگر
ناخالصی درون ماده است .آنالیز پراش پرتوی ایکس با شماره کارت
استاندارد  ICSD-084611مطابقت دارد که نشاندهنده تشکیل
فاز بلوری مکعبی با گروه فضایی  Fd-3mاست .این آنالیز صرفاً
برای بررسی فاز نانوذرات اولیه سنتز شده ،انجامشده است.

شکل  :۱نمودار پراش پرتوی ایکس نانوذرات اکسیدآهن

شکلهای  2تا  5نتیجههای آنالیز پراش نور پویا (توزیع
اندازهی نانوذرات) برای نمونههای  ۱و  4تا  6را نشان میدهد.

آنالیز پراش پرتوی ایکس با شرکت بیم گستر تابان (مدل
 ،)PW1730آنالیز پراش نور پویا با دستگاه شرکت میکروترک
( Microtracمدل  )NANOTRAC WAVE IIبا دقت 0/8
نانومتر متعلق به دانشگاه خوارزمی ،آنالیز میکروسکوپ الکترون
عبوری با شرکت پرتو رایان رستاک (مدل  )EM 208Sو همچنین،
آنالیز طیفسنجی فتولومینسانس با دستگاه اسپکتروفتومتر
فلورسانس (مدل  )Carry eclipseمتعلق به دانشگاه الزهرا انجام
شدند.

 -۳نتیجهها و بحث
شکل  ۱نتیجههای آنالیز پراش پرتوی ایکس از نانوذرات
اکسیدآهن ( )Fe3O4که نخست به روش همرسوبی سنتز شدند را
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شکل  :2توزیع اندازهی ذرات نمونهی ۱

همانطور که از توزیع نانوذرات مشخص است ،نانوذرات در
نمونهی  ۱دارای توزیع گستردهای هستند که بهدلیل مقدار زیاد
ذرات در مرحلهی اول از انتخاب اندازه و خطای عملیات است که
تا حد زیادی اجتنابناپذیر است ،زیرا بیشتر ذرات در مرحلهی اول
بهدلیل فاز مغناطیسی نانوذرات اکسیدآهن دچار تجمع میشوند و
کندن و جداکردن تمامی نانوذرات با اندازهی کوچک مشکل
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است .در نمونهی  4توزیع اندازهی نانوذرات محدودتر شده و
اندازههای خیلی بزرگتر نیز از آن کاسته شده است.

برای بررسی بهتر نتیجهها ،آنالیز میکروسکوپ الکترونی
عبوری نمونهی  6انجام شد .شکل  6تصویر میکروسکوپ
الکترونی عبوری نمونهی  6را نشان میدهد .همانطور که از
تصویر مشخص است ،این آنالیز نتیجههای آنالیز پراش نور پویا را
تأیید میکند و اندازهی نانوذرات کوچکتر از  ۳نانومتر هستند.

شکل  :۳توزیع اندازهی ذرات نمونهی 4

طی هر مرحله از عملیات اندازههای بزرگتر از محلول کلوئیدی
همان مرحله جدا شدهاند ،ازاینرو ،نمونهی  4نیز اندازههای درشتتر
نمونهی بعدی آن یعنی نمونهی  5است که این بار به دلیل کمتر
بودن تراکم کلی نانوذرات با دقت بهتری انجامگرفته است.

شکل  :4توزیع اندازهی ذرات نمونهی 5

نمونههای  5و  6نیز دارای توزیع محدودتر هستند که مراحل
عملیات را تأیید میکنند .بهطوریکه در نمونهی  6فقط نانوذراتی
با اندازههایی در محدودهی  ۳نانومتر باقیماندهاند.

شکل  :5توزیع اندازهی ذرات نمونهی 6
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شکل  :6تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوذرات اکسیدآهن

پس از بررسی اندازهی نانوذرات و تأیید مراحل جداسازی و
انتخاب اندازههای متفاوت ،شکل  7نتیجههای طیفسنجی
فتولومینسانس نمونههای  ۱تا  4و  6را نشان میدهد .همچنین،
جدول  2طولموجهای بیشینهی گسیل نور در هر یک از نمونهها
را نشان میدهد .این نتیجهها تغییر و انتقال بیشینهی گسیل نور
را همراه با کاهش اندازهی نانوذرات اکسیدآهن و همچنین،
محدود شدن پهنای طیف فتولومینسانس را همراه با محدود شدن
توزیع نانوذرات اکسیدآهن نمایش میدهند.
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شکل  :7طیف فتولومینسانس نمونههای  ۱تا  4و 6

بهطورکلی با کوچکتر شدن اندازهی نانوذرات و ورود به
محدودهی نقاط کوانتومی ،گاف نانوذرات نیز بزرگتر میشود و
به دنبال آن انتقال به آبی رخ میدهد اما در این میان افزونبر
ناخالصی و ناکاملی مواد ،تلههایی در میان گاف به دلیل بزرگتر
شدن گاف ایجاد میشود .در حین برانگیختهکردن نانوذرات،
الکترون از نوار ظرفیت به رسانش رفته و پس از سپری کردن
زمان بسیار کوتاهی دوباره به نوار ظرفیت بازمیگردد .بهطورکلی
مسیر بازگشت الکترون در نانوذرات کوچک و نقاط کوانتومی به
دلیل توضیحاتی که پیشتر ارائه شد ،به دو نوعِ بازترکیب تابشی
و غیرتابشی تقسیم میشود [.]22
در بازترکیب غیرتابشی ،بهطور عموم انرژی بهصورت گرما و یا
ارتعاشات شبکه آزاد میشود .در بازترکیب تابشی این انرژی
بهصورت موج الکترومغناطیسی از نمونه گسیل میشود .به همین
دلیل اصوالً انرژی برانگیختگی بیشتر از انرژی گسیلشده از
نمونه است ،زیرا بخشی از انرژی در حین بازگشت بهصورت
غیرتابشی منتشر میشود .با توجه به مطالب بیانشده ،اندازهی
نانوذرات و توزیع اندازهی آنها فاکتورهای مهمی برای کنترل
طیف فتولومینسانس نمونه هستند [.]۱8
با توجه به شکل  7دیده میشود نمونههای  ۱و  4دارای
شدتهای نزدیک بههم هستند اما قلهها در آنها متفاوت است و
این نشاندهندهی این است که نمونهی  ۱دارای سهم
قابلتوجهی از نانوذرات با اندازههای کوچک است و نمونههای 2
و  ۳که دارای کمترین شدت هستند نیز ،دارای نانوذرات با
اندازههای بزرگ هستند و همانطور که پیشتر اشاره شد هر
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مرحله از عملیات ،اندازههای بزرگتر همان مرحله را جدا میکند
و این با نتیجهها همخوانی کامل دارد و اما در نمونهی آخر که
توزیع اندازه در آن یکدستتر است و اندازهی نانوذرات بسیار
کوچک انتخاب شده است ،توزیع طیفی نمودار کاهشیافته و
نمودار دارای دو قله با شدتهای بیشینه است .بر این اساس
هرچه توزیع اندازه نانوذرات کوچکتر باشد ،طیف فتولومینسانس
محدودتر شده و دارای قلههای تیز خواهد بود .برانگیختگی با
طولموج  ۳50نانومتر ،درنهایت موجب گسیلهایی با
طولموجهای مذکور در جدول  2میشود که این بیشینهها
میتواند حاصل گذارها از ترازهای نقص متفاوت اکسید فلزی به
نوار  2pدر اکسیژن باشد [ .]2۳نکته دیگر که از جدول مشخص
است ،جابهجایی طولموج بیشینهها است که میتواند هم بهخاطر
تغییر اندازه نانوذرات و هم ترکیب محلول مورداستفاده برای
پخش نانوذرات باشد [.]24

 -4نتیجهگیری
سنتز نانوذرات اکسیدآهن با موفقیت بهوسیله روش همرسوبی
انجام شد .همچنین ،با استفاده از عملیات انتخاب اندازه که با حل
کردن نانوذرات در یک حالل (تولوئن) و سپس استفاده از پاد
حالل (استون) برای کاهش این حاللیت انجام میشد ،این امکان
به ما داده شد تا نانوذرات تا ابعاد  ۳نانومتر شوند.
در این پژوهش اثر اندازه نانوذرات اکسیدآهن و کاهش آن تا
مرتبهی نقاط کوانتومی بر روی ویژگیهای فتولومینسانس آنها
بررسی و مشاهده شد که هرچه توزیع اندازه نانوذرات محدود
شود ،طیف فتولومینسانس نیز محدودتر میشود و با کاهش اندازه،
بیشینهی طیف فتولومینسانس نانوذرات اکسیدآهن تغییر و به
سمت طولموجهای بلندتر منتقل میشود.
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Studying the size distribution effect on the
Photoluminescence properties of Iron oxide
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Abstract: In this research, iron oxide nanoparticles were synthesized by co-precipitation method. Then by
solving the nanoparticles in toluene and reducing the solubility of them by acetone as anti-solvent, different sizes
of nanoparticles were selected and separated. After selection and separation, the band structure of the
nanoparticles was studied by photoluminescence spectroscopy (PL). X-ray diffraction was used for phase and
structure determination of nanoparticles and dynamic light scattering (DLS) and transition electron microscopy
(TEM) were used for size determination. The results confirmed the possibility of selection and separation of iron
oxide nanoparticles of three nanometers (3nm) and also photoluminescence spectroscopy results showed a redshift by reducing the size of the iron oxide nanoparticles.
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