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  مقدمه -1

 حوزه در )QDs( کوانتومی نقاط متنوع بسیار هايکاربرد
 هايسال در که است شده باعث پزشکی زیست تا اپتوالکترونیک

-3[ کند پیدا افزایش چشمگیري بصورت آنها روي بر تحقیق اخیر
-اکسایتون حد در یا کوچکتر هانانوکریستال اندازه که هنگامی .]1

 محدودیت اثرات شود، حجیم ماده با متناظر يشده تولید هاي
 کوانتومی نقطه واژه از آنها ننامید براي که گرددمی ظاهر کوانتومی

 به وابسته تواندمی کوانتومی نقاط اپتیکی خواص شود.می استفاده
 اپتیکی خواص توانمی اندازه تغییر با بنابراین .باشد آنها ياندازه

 به توان می هاسیستم این ایايمز دیگر از .داد تغییر براحتی را نهاآ
 (معوال گسیل گاف باریک پهناي برانگیختگی، وسیع گاف پهناي

 باال، مولی تضعیف ضرایب رایج)، هايلورسانسف پهناي درصد 30
 شدت و باال فلورسانس عمر نیمه ،نوري ناپایداري برابر در تمقاوم

 هايرنگدانه بهترین از بهتر مرتبه یک حداقل که باال فلورسانس
 ].3[ کرد اشاره ،است آلی

 یونیزان هاي تابش با کوانتومی نقاط کنشبرهم مورد در اطالعات
 قابل کاربردهاي است ممکن وجود این با .است محدود بسیار

 و لتانت باشند. داشته آشکارسازي مختلف هايزمینه در توجهی
  با رابطه در کوانتومی نقاط از استفاده با 2006 سال در وانگ

 و ویترز ].4[ کردند ارائه هاییگزارش گاما تابش آشکارسازي

 مورد گاما دهی تابش تاثیر تحت کربن و سولفید کادمیوم کوانتومی نقاط نوري مشخصات بار اولین براي پژوهش این در :چکیده
 و ریزموج تابش از استفاده با آب در محلول و هزینه کم ساده، سریع، روشی به سولفید دمیومکا کوانتومی نقاط گرفت. قرار بررسی

 چشمه تابش تحت آب در محلول و نازك الیه صورت به کوانتومی نقاط این شدند. سنتز هیدروترمال روش به کربن کوانتومی نقاط
 دز افزایش با فتولومینسانس شدت که داد نشان نتایج گرفتند. قرار kGy 20 ∆ 0 هباز در مختلف هايدز براي 60-کبالت گاماي
 یک بودند شده نشانی الیه شیشه روي زمینه ماده عنوان به پلیمر یک با که CdS کوانتومی نقاط براي .یابدمی کاهش گاما چشمه
 کوانتومی نقاط اندازه گذاري الکترونی میکروسکوپ عکس از استفاده با .شد برقرار دز لگاریتم و فتولومینسانس شدت بین خطی رابطه
CdS حدود nm 4/3 نقاط این از بتوان که شودمی سبب گاما پرتوهاي تابش تحت کوانتومی نقاط فلورسانس پاسخ آمد. بدست 

  نمود. استفاده جدید یمتريدز عنوان به کوانتومی

 یمتردز ،CdS، CQD گاما، تابش کوانتومی، نقاط نوري، مشخصات :کلیدي واژگان
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 سزیوم چشمه يبوسیله را گاما تابش اثر 2008 سال در همکاران
 ].5[ کردند تحقیق CdSe/ZnS فتولومینسانس خواص روي 137

 به فتولومینسانس شدت وابستگی بررسی با را اپتیکی آسیب هاآن
 پژوهش این در دادند. قرار ارزیابی مورد گاما پرتوهاي تابشی دز

 تابشی مقاومت CdSe/ZnS کوانتومی نقاط که شد مشاهده
 پرتوي Gy 4/174  دهی تابش از پس بطوریکه ندداشت ضعیفی

 2009 سال در مکارانه و استودیلکا دید. آسیب شدید طور به گاما
 گاماي پرتوهاي تابش تحت  CdSe/ZnS کوانتومی نقاط نیز

 Gy 1/0تجمعی هايدز آنها ].3[ دادند قرار بررسی مورد 60-کبالت
 در محلول  CdSe/ZnS کوانتومی نقاط به را 100 و 10 ،1 ،

 نمودند. بررسی يیمتردز کاربرد جهت را آن و تاباندند هگزان
 نقاط که بود این داشت وجود آنها پژوهش در که محدودیتی
 ستتوانمی فقط گاما دز کوچک بازه براي CdSe/ZnS کوانتومی

 که این دیگر عامل .نبود پاسخگو باال هايدز در و گردد استفاده
 از آلی هايمحلول در آنها روش در شده استفاده کوانتومی نقاط
 این بر عالوه مواد این که هستند حل قابل تلوئن یا هگزان جمله

  د.باشمی نیز فرار بسیار هستند سمی که
 دو روي بر 60-کبالت يگاما يچشمه تابش اثر پژوهش این در

 بار اولین براي آب در محلول کربنی و CdS کوانتومی نقاط دسته
 روش ز،انظر مورد CdS کوانتومی نقاط تهیه براي گردید. بررسی

 سنتز براي و شد استفاده آبی محلول در ریزموج تابش سریع و ساده
 هايشیشه شد. استفاده هیدروترمال روش از کربنی کوانتومی نقاط

 بازه در تابشی دز با تابش تحت کوانتومی نقاط با شده داده پوشش
kGy 20-0 روي متفاوت هايدز با تابش اثر شد. گرفته نظر در نیز  
 .گرفت قرار ارزیابی مورد  کوانتومی نقاط لومینسانسفتو شدت

 تجربی بخش -2

 شیمیایی مواد -2-1

 ، O2H5.4CdSO3 سولفات کادمیوم از کوانتومی نقاط سنتز در
 اسید تیوگلیکولیک ،O2H2.3O2S2Na تیوسولفات سدیوم

)TGA،( اتانول )OH5H2C،( استن )3COCH3CH( آمونیاك و 
)OH4Na(  قرار استفاده مورد آلمان مرك شرکت از شده خریداري 

 ماده جهت Dendrimers Pamam Modified  پلیمر گرفت.
 رساختا که ]6[ شد برده کار به آزمایش مراحل طی در زمینه

 در پلیمر این ساخت جزئیات است. آمده 1 شکل در آن مولکولی
 است. شده بیان مذکور مرجع
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 Dendrimers Pamam Modified پلیمر مولکولی ساختار :1 شکل

 CdS کوانتومی نقاط سنتز روش -2-2

O2H5.4CdSO3 و O2H2.3O2S2Na و ماده پیش عنوان به 
TGA گرفتن قرار با گردیدند. استفاده پوششی عامل عنوان به 
 نقاط خانگی، ریزموج اجاق داخل در ماده سه این حاوي محلول

 و نور به حساس اي ماده 3O2S2Na گردید. سنتز CdS کوانتومی
 این در نماید.می تهیه واکنش طول در را S هاياتم و باشدمی گرما
 به منجر که رودمی باال ریزموج داخل در جوش نقطه تا دما کار

 براي  شود.می S هاياتم شدن آزاد و 3O2S2Na  شدن شکسته
 از محلولی ،DI آب  cc 30  در ابتدا نظر، ردمو محلول ساخت

4CdSO3 و TGA هاي غلظت با ترتیب به mM 5 و mM 25 
 تنظیم 9 حدود روي NaOH توسط محلول Hp  سپس شد تهیه
 اضافه mM 65 غلظت با 3O2S2Na محلول cc20  ادامه در .شد

 دادن قرار با .شد انیدهرس cc 50 به محلول کل حجم و گردید
 توان با ,ریزموج داخل دقیقه 2-8 بازه از زمانی مدت براي محلول
 تغییر با .شدند تشکیل CdS نورتاب کوانتومی نقاط ،W500 تابشی
 کندمی تغییر کوانتومی نقاط اندازه ریزموج، دهیتابش زمان

 رشد بیشتر نانوذرات  ،باشد بیشتر دهیتابش زمان چه هر بطوریکه
 سرد و انتقال از پس یافت. خواهد افزایش شاناندازه و نمود خواهند
 عنوان به استن، نظر مورد محلول به اتاق، دماي در محلول کردن

  rpm سرعت با سانتریفیوژ توسط سپس گردید. اضافه محلول، ضد



   

 31  بهار 1398| شماره اول | سال ششم  
 

 استخراج محلول از CdS کوانتومی نقاط ،دقیقه 15 مدت به 3500
 2inch هايیشهش روي کوانتومی نقاط حاوي محلول نهایت در شد.

 چندین .گردید خشک محیطی شرایط در و گرفت قرار  5/0×5/0
 پرتوي مختلف هايدز دهیتابش جهت و مرجع نمونه براي نمونه
 .شد گرفته نظر در گاما

 تمام ،هاالیه بیشتر تراکم و یکنواخت سطحی داشتن منظور به
 نهایت در و گردید تکرار برابر 4 غلظت با اما باال در شده ذکر مراحل

 به )Dendrimers Pamam Modified )MPD پلیمر یک با
 2inch 5/0×5/0 هايشیشه روي (ماتریکس) زمینه ماده عنوان

 گردید. نشانی الیه

 کربن کوانتومی نقاط سنتز روش -2-3

 این به دندگردی سنتز هیدروترمال روش وسیله به کربن ذرات نانو
 داخل به اتانول cc 30 با پرتقال آب cc 40  مخلوط که صورت
 داخل اتوکالو سپس شد. منتقل cc 100 گنجایش با اتوکالو ظرف
 دقیقه 150 مدت به سلسیوس درجه 120 ثابت دماي در کوره

 گردید خارج کوره از اتوکالو ،واکنش اتمام از بعد ].7[ شد گذاشته
 رنگ روشن ايقهوه که محلول به سپس شود. سرد اتاق دماي در تا

 که هاییقسمت و شود شسته محلول تا گردید اضافه استن بود
 با دقیقه 15 مدت به را محلول نیز و شوند جدا اندنداده واکنش
 نورتابی که یبزرگ ذرات .گردید سانتریفیوژ rpm 4000 سرعت

 شدند ریخته دور بودند، شده جمع محلول انتهاي در و داشتند کمی
  شد. آوري جمع کربنی نانوذرات عنوان به محلول روي و

  دهی تابش -2-4

 C60 گاماي چشمه وسیله به کربن و سولفید کادمیوم کوانتومی نقاط
 دو گاما پرتوهاي کبالت چشمه گرفتند. قرار تابش معرض رد

 این تابشی دز هنگآ نماید.می تولید 33/1 و MeV 17/1انرژي
 در تابشی دز با تابش تحت ها نمونه بود.Gy/s 85/1 چشمه

 تابش براي هانمونه که معنی بدین گرفتند. قرار kGy 20-0 بازه
 گرفتند. قرار تابش تحت بیشتري هايزمان بیشتر، هايدز با
 
 
 

 یابی مشخصه -2-5

 GHz 45/2 خانگی ریزموج اجاق توسط محلول ریزموج دهیتابش
 اسپکتروفوتومتر دستگاه با فتولومینسانس طیف گردید. انجام

 nm 360 برانگیختگی موج طول با Avantes فتولومینسانس
UV Elmer:-Perkin- دستگاه توسط عبوري طیف گردید. ثبت
25 Lambda VIS  اندازه ها نمونه دهی تابش از پس و قبل 

 توسط )TEM( عبوري الکترونی میکروسکوپ تصاویر شد. گیري
 ولتاژ با JEM-JEOL 1400 عبوري الکترونی میکروسکوپ

  گردید. ثبت kV 80 شتابدهنده

 بحث و نتایج -3

 نقاط نوري خواص روي گاما پرتوهاي تابش اثر -3-1
 سولفید کادمیوم کوانتومی

 طول ناحیه در CdS  کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف 2 شکل
-می نشان را گاما چشمه مختلف هايدز براي nm 600-400 موج
 PL شدت پیک و بوده متغیر 0-1300  بازه در PL شدت دهد،
 این است. افتاده اتفاق nm 475 موج طول در نمودارها تمام براي
 2inch هايشیشه روي که CdS کوانتومی نقاط به مربوط طیف

 نقاط بود ممکن اینکه دلیل به باشد.می گرفتند، قرار 5/0 × 5/0
 باشند نگرفته قرار شیشه روي یکنواخت طور به CdS کوانتومی
 گیري اندازه تابش از بعد و قبل نمونه هر براي مربوطه آنالیزهاي

 آزمایش این در گردید. بهنجار فتولومینسانس طیف نهایت در و شد
 نمونه گرفتند. رارق k20 و Gy 10، 400 تابش تحت نمونه سه

-می مشاهده که رهمانطو ).Gy 0( نگرفت قرار تابش تحت مرجع
 روند اما یابدمی کاهش فتولومینسانس شدت ،دز افزایش با شود

  ندارد. وجود منظمی خطی کاهشی
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 مختلف هايدز براي CdS پودر کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف  :2 شکل

 گاما پرتوهاي تابش

نشانده شده  CdSهاي الیه نمودار طیف عبوري (الف) 3شکل در 
شده است. در  ترسیم 2شکل از  kGy 20 دزروي شیشه مربوط به 

دهد که چگونه تحت تابش این شکل طیف عبوري بخوبی نشان می
  nm 350تا  nm 400ي گاما تغییر کرده است. طیف عبوري در بازه

است. از  CdSشود که به علت انرژي گاف دچار افت شدید می
مقایسه دو طیف عبوري قبل و بعد از تابش در قسمت الف، نتیجه 

ي گاف نقاط کوانتومی بعد از تابش کمی بزرگ شود که انرژمی
. با توجه به اینکه )nm 350-400شود (انتقال به قرمز در ناحیه می

شود، طیف اي نیز میهاي شیشهتابش گاما با عث کدري زیر الیه
 شودمی اي رنگقهوهعبور از نظر مقدار نیز، بعد از تابش تا حدودي 

(ب) طیف عبور  3شکل در . شودکه باعث کم شدن شدت عبور می
و بعد از تابش نشان داده شده است. این تغییر  لشیشه خالی، قب

رنگ به سبب ایجاد مراکز رنگ در بعد از تابش است که توسط 
کلسیم، مگنزیوم و... ایجاد  ؛ سدیم،مواد موجود درشیشه از قبیل

با توجه به مقادیر انرژي گاف و مکان قله نورتابی ها در  شود.می
لبه  مربوط بهاین نکته مشهود است که نورتابی نمونه ها  PLطیف 

نیست. بر طبق گزارشات متعدد، این نورتابی ها به علت ي نوار
طیف عبوري  نموداربا استفاده از  ].8و  9هاي سطحی است [نقص

تقریب رابطه سپس با استفاده از ). 1جدول ( انرژي گاف بدست آمد ،
رابطه تقریب محاسبه گردید.  CdS کوانتومی اطنق اندازهجرم موثر 

 جرم مؤثر در زیر آمده است.

𝐸𝐸 (𝑥𝑥) = 𝐸𝐸∞(𝑥𝑥) + ℎ2

2𝑑𝑑2
 � 1
𝜇𝜇(𝑥𝑥)� −  3.572 𝑒𝑒2

𝜀𝜀 (𝑥𝑥)𝑑𝑑
−

 0.779 𝑒𝑒4

ℎ𝜀𝜀 (𝑥𝑥)2  1
𝜇𝜇 (𝑥𝑥)

 
 گاف انرژي ترتیب به eو ،E(x) ، (x)ꚙE، d، )x(µ،)x( ɛ، h که 

QD، قطر حجیم، ماده گاف انرژيQD، ثابت یافته، کاهش جرم 
 نقاط اندازه باشد.می الکترون بار و پالنک ثابت کتریک،ال دي

 شودمی مشاهده که همانطور است، آمده 1 جدول در کوانتومی
 حالی در باشدمی nm 385 حدود انرژي گاف به مربوط موج طول

 nm 475 موج طول در PL طیف قله 2 شکل نمودار در که
 اندازه شودمی مشاهده 1 جدول در که همانطور .شودمی مشاهده

 nm 4/3 حدود متوسط طور به CdS پودر براي کوانتومی اطنق
 و قبل کوانتومی نقطه اندازه در ناچیزي بسیار تغییر و آمد بدست

 مکانیزمی که است این بیانگر امر این است. داده رخ تابش از بعد
 نقاط اندازه افزایش به مربوط است شده PL شدت کاهش سبب که

 به مربوط PL قله شدت اینکه به توجه با باشد.نمی ومیکوانت
 دز افزایش با PL شدت کاهش بنابراین بود سطحی هاينقص
 لیگاندهاي رفتن بین از به مربوط تواندمی گاما چشمه تابشی

 افزایش با PL شدت کاهش دقیق مکانیزم فهم اما باشند. سطحی
 دارد. بیشتري مطالعات به نیاز گاما دز
 

 و پودر صورت به کوانتومی نقاط گاف انرژي و اندازه به مربوط هاي داده :1 جدول
 CdS محلول

 
 

 الف) طیف فتولومینسانس الیه نازك نقاط کوانتومی 4شکل در 
)CdS-MPD( طول موج در ناحیه nm  400-650  براي مقادیر

حاصل از پرتوي گاما رسم شده است. سه نمونه به عنوان  دزمتفاوت 
ها ) و دیگر نمونهGy 0نمونه مرجع در معرض تابش قرار نگرفتند (

، Gy  10 هاي مختلف چشمه گاما شامل مقادیردزدر معرض تابش 
   دزقرار گرفتند که نیز براي هر مقدار  20000و  1000، 100، 30

(1) 
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 CdS پودر کوانتومی نقاط -الف) kGy 20 تابش از بعد و قبل عبوري طیف :3 شکل

 خالی شیشه )ب

تکرار گردید آزمایش در معرض تابش قرار گرفتند. سه بار  سه نمونه
 در طول موج PLطیف   قلهکه خطاهاي احتمالی کاهش یابد. 

nm 475  متغیر بوده است که  0-1000و شدت آن حدودا بین بازه
پرتوي  دزمربوط به نمونه مرجع و با افزایش  PLبیشترین مقدار 

-یابد. به عالوه همانطور که مشاهده میکاهش می PLگاما شدت 
تقریبا صفر شده است،  PLپرتوي گاما شدت  kGy 20 دزشود در 

آسیب دیدند) در حالی که کامل به طور  CdS(یعنی نقاط کوانتومی 
در  ،]3[ در پژوهشی که توسط ویترز و همکاران  گزارش شده است

به شدت  CdSe/ZnSی  نقاط کوانتوم Gy 174 حدود تابشی دز
توان نقاط آسیب دیدند. این امر دلیل بر این مزیت است که می

 به عالوه نکتهبزرگتري به کار برد.  دزرا براي بازه  CdSکوانتومی 
مربوط به روش سنتز آن  CdSحائز اهمیت دیگر نقاط کوانتومی 

(ب)  4شکل در باشد. باشد که روشی ساده و کم هزینه میمی
تابیده  دزطیف فتولومینسانس بر حسب مقدار  نمودار مقدار پیک

شده رسم گردیده است. مقادیر بدست آمده از آزمایش با برازش 
زیر شود رابطه خطی خطی پردازش شد. همانطور که مشاهده می

 تابیده شده برقرار است.  دزبین شدت فتولومینساس و لگاریتم 

Y = a +bx                                                          (2)  
 دز لگاریتم بیانگر x و فتولومینسانس پیک شدت مقدار بیانگر y که

 و )b( نمودار شیب ، )a( مبدا از عرض مقادیر است. شده تابیده
 94/0 و ∆4/2510 ،2/1159 با برابر ترتیب به )2R( تعیین ضریب

 شده برازش معادله که دهدمی نشان تعیین ضریب مقدار باشد.می
  .گیردمی بر در خوبی به را آزمایش هايداده

 
 براي MPD-CdS  نازك الیه کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف الف) :4 شکل

 طیف پیک شدت مقدار نمودار ب) گاما پرتوهاي تابش مختلف هايدز
 گاما پرتوهاي تابشی دز حسب بر فتولومینسانس

 آب در محلول کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف )الف( 5 شکل
 همانطور دهد.می نشان kGy 20  تابشی دز و مرجع نمونه براي را

 آن به که اينمونه PL شدت نیز نمودار این در شودمی مشاهده که
 کاهش مرجع نمونه به نسبت است شده تابیده kGy 20 دز

 کوانتومی نقاط عبور طیف ب( 5 شکل است. داشته چشمگیري
 را kGy 20 تابشی دز و )Gy ۰ ( مرجع نمونه براي آب در محلول

 نمونه براي عبور طیف شودمی مشاهده که همانطور دهد.می نشان
 لندترب هايموج طول سمت به مرجع نمونه به نسبت تابش تحت
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 نقطه اندازه و یافته کاهش آن گاف انرژي بنابراین است، شده جابجا
 است. آمده 1 جدول در مربوطه مقادیر است. یافته افزایش کوانتومی
 باعث ذرات اندازه افزایش و گاف انرژي کاهش که شودمی استدالل
 نشان کوانتومی نقطه اندازه افزایش است. شده PL شدت کاهش

 ممکن که کردند، رشد ذرات گاما پرتوهاي تابش ثرا در که دهدمی
 محلول در یا و باشد یکدیگر به کوانتومی نقاط چسبیدن اثر در است

 گاما پرتو تابش اثر در که داشتند وجود هاماده پیش از مقادیري
 در باشند. چسبیده موجود CdS کوانتومی نقاط به و  دادند واکنش

 وجود اندازه تغییر این محلول غیر کوانتومی نقاط براي که حالی
 CdS کوانتومی نقاط PL شدت کاهش مکانیزم نتیجه در نداشت،

 متفاوت گاما پرتوهاي تابش اثر در محلول غیر و محلول صورت به
 باشد.می

 
 طیف ب) و  آب در محلول کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف  الف)  :5 شکل

 گاما پرتوي kGy 20 و 0 دز براي آب در محلول کوانتومی نقاط عبوري

 5/5 مدت به که CdS کوانتومی نقاط TEM تصویر الف 6 شکل
 (نقاط ذرات دهد.می نشان را شدند سنتز ریزموج تابش تحت دقیقه

 یکنواخت تقریبا توزیع یک با مانند اي دایره صورت به مشکی)
 استخراج الف تصویر که ذرات اندازه هیستوگرام ب 6شکل هستند.

  باشند.می nm 4/3 اندازه داراي ذرات اکثر باشد. می شده،

 
 ب) سولفید کادمیوم شده سنتز کوانتومی نقاط TEM تصویر الف) : 6 شکل

 آمده بدست TEM تصویر از که سولفید کادمیوم کوانتومی نقاط اندازه هیستوگرام
 است.

ثر -3-2 بش ا هاي تا تو ما پر یف روي گا  ط
 کربن کوانتومی نقاط فتولومینسانس

 کربن کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف نمودار  )الف( 7 شکل رد
 تابش kGy 20 دز و مرجع نمونه براي شیشه روي گرفته قرار

 که همانطور است. شده رسم nm 400-600 بازه در گاما چشمه
 به پاسخ در است. مشخص قله دو شامل فیط نیا است مشخص

 و ينوار ساختار به دیبا است شده جادیا قله دو نیا چرا که نیا
 بعضا نیز دیگران کارهاي در  کرد. رجوع ماده نیا يانرژ يترازها
 ].10-12[ است شده دیده نیز نسانسیفتولوم فیط در قله دو وجود

 نقاط يژانر يازهاتر به را قله دو نیا همکارانش و ]11[ وو
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 يانرژ شکاف داخل در دجووم يهادام واقع در دادند. ربط یکوانتوم
  چند یا دو تشکیل باعث شود،می پدیدار يدامها لهیبوس معموال که
 شودمی مشاهده که همانطور .شودمی فتولومینسانس طیف در قله

 نمونه به نسبت  kGy 20  دز براي بسزایی کاهش PL شدت
 باشدمی نکته این بخش امید کاهشی روند این است. داشته مرجع

 نقاط از بتوان است ممکن آزمایشات و مطالعات گسترش با که
 نمود. استفاده گاما تابش یمتردز عنوان به آلی مواد کوانتومی
 زیست محیط و انسان براي و باشدمی سمی عنصر یک کادمیوم

 زیست محیط و انسان براي کربن کوانتومی نقاط اما باشدمی مضر
 کربن کوانتومی نقاط از استفاده بنابراین باشد.نمی زیانی داراي

  بود. خواهد سودمند
 کربن کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف نمودار ب)7 شکل

 در شودمی دیده که همانطور که دهدمی نشان را آب در محلول
 زیادي تفاوت مرجع نمونه به نسبت  kGy 20  دز براي PL شدت
 کوانتومی نقاط که دهدمی نشان مشاهدات این شود.نمی دیده

 مقابل در باشند آب در محلول اگر مقاله، این در گرفته بکار کربنی
 هستند. مقاوم بسیار kGy 20 دز با گاما تابش

 
 ب)محلول پودر الف) کربن کوانتومی نقاط فتولومینسانس طیف نمودار :7 شکل

  گیري نتیجه -4
 کوانتومی نقاط نوري مشخصات بار اولین براي پژوهش این در

CdS مورد گاما پرتوهاي تابش تحت گردید، سنتز آبی روش به که 
 تابشی دز افزایش با که دهدمی نشان نتایج گرفت. قرار بررسی

 .یابدمی کاهش فتولومینسانس شدت  60-کبالت گاماي پرتوهاي
 شدت بین خطی رابطه یک وجود MPD-CdS  نازك الیه براي

 به تواندمی که شد مشاهده تابشی دز لگاریتم و نسانسفتولومی
 نقاط که شد داده نشان .گردد استفاده جدید یمتردز یک عنوان

 به نسبت باالتري تابشی مقاومت رفته، بکار CdS کوانتومی
 دز از بزرگتري بازه براي توانندمی بنابراین دارند، قبلی هايپژوهش

 دز افزایش با PL شدت کاهش مکانیزم شوند. استفاده تابشی
 سطحی لیگاندهاي رفتن بین از به مربوط احتماال گاما پرتوهاي

 نقاط پودر براي فتولومینسانس شدت که داد نشان نتایج .باشدمی
 حالیکه در کندمی پیدا کاهش گاما تابش مقابل در کربنی کوانتومی

  نشد. مشاهده کاهشی آن محلول براي
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Abstract: Herein, the optical properties of CdS and Carbon quantum dots (QDs) for the first time under gamma 
irradiation was studied. The CdS QDs were synthesized by a rapid, facile and low cost microwave assisted method 
and carbon QDs extracted from orange juice by hydrothermal method. The CdS QDs were prepared just after a 
couple minute of microwave irradiation and the carbon QDs were synthesized after 150 min. in 120 C° in oven.   
The samples were exposure by gamma ray with source of Co-60 within 0-20 kGy. The results showed that gamma 
irradiation suppress the photoluminescence (PL) intensity of QDs. A linear relation between PL intensity and 
logarithmic dose of gamma was found for the matrixed CdS QDs deposited top of glass. The initial size of CdS 
QDs was indicated about 3.4 nm by transmission electron microscopy (TEM).  For water-soluble CdS QDs and 
powdered carbon QDs, PL intensity was decreased as dose of 20 kGy gamma irradiation. While the water-soluble 
carbon QDs were stable after gamma irradiation. These results shows that the luminescent nanostructure can be a 
new candidate for dosimetry.  
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