
 

 215  پاییز 1397| شماره سوم | سال پنجم  تاریخ دریافت : 1396/11/29
 تاریخ پذیرش : 1397/07/21

 
 مشترك سطح رد سولفید االدیم/کادمیمپ و التینپ نانوساختارهاي

-پارا اهشک واکنش براي مناسب اتالیزورهايک عنوانبه مایع/مایع
 نیتروفنول

 2فتح هاشمی رقیه | 1،2*حسینی جعفر سید | 2جهانشاهی الهام

 آزمایشگاه شیمی آلی فلزي پروفسور رشیدي، بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس1 
 2 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد

sj.hoseini@shirazu.ac.ir  

 

 مقدمه -1

 از عبارتند که گیرندیم بر در را مواد از ياگسترده طیف موادنانو
 ذرات یا يپودر مواد شکل،یب یا يبلور ذرات ،یمعدن و یآل مواد

 هم از جدا و منفرد ذرات صورت به ماتریس، یک در شده پخش
 يهامحلول و سوسپانسیون ،يکلوئید ،ياکلوخه صورت به یا

 نقاط« خاص، طور به و میان این در .]1[ غیره و یامولسیون
 اخیر هايسال در که باشندمی نوظهوري نانومواد ،»کوانتومی

 به توجه با کوانتومی نقاط ند.اکرده جلب خود به را زیادي توجه
 صورت به برجسته، الکترولومینسانس و فوتولومینسانس خواص
 جمله از مختلف صنعتی و پزشکی کاربردهاي براي گسترده

 انرژي ذخیره ،نمایش هايصفحه درمان، تشخیص، تصویربرداري،

 نقاط موادنانو میان در ].2[ اندگرفته قرار توجه مورد غیره و
 بسیار خواص داراي کادمیم، داراي کوانتومی نقاط کوانتومی،

 که باشندمی تنظیم قابل نوري خواص جمله از فردي به منحصر
 کارگیري به براي محققان زیاد عالقه به منجر خصوصیات این
 ترینمهم از یکی سولفید کادمیم .]3[ است شده مواد از دسته این
 42/2 حدود در انرژي شکاف با )V-ІІ( گروه رساناهاينیم

 در آن انرژي شکاف که باشدمی اتاق دماي در ولت الکترون
 هايسلول در سولفید کادمیم ].4[ گیردمی قرار مرئی طیف ناحیه

 غیرخطی مجتمع مدارهاي و نوري هايابزار لیزرها، خورشیدي،
 رساناها،نیم میان در عالوه، به .باشدمی زیادي کاربرد داراي

 عنوان به کاربرد براي مناسب کاندید یک سولفید کادمیم
 و بوده مناسب انرژي شکاف داراي زیرا باشد،می فوتوکاتالیزور

-آلی هايکمپلکس کاهش وسیله به Pd/CdS و Pt/CdS نازك الیه تولید براي مفید و دهسا روش یک پژوهش، این در :چکیده
 -آب مشترك سطح در سولفید کادمیم و )cod= اندياکتاسیکلو-5 و 1-سیس و سیس( ،]2PdCl(cod)[ و ]2PtCl(cod)[( فلزي

 میکروسکوپ و )XRD( ایکس اشعه تفرق هايتکنیک وسیله به شده سنتز نانوذرات شناسیریخت و ساختار است. شده ارائه تولوئن
 کاهش واکنش در Pd/CdS و Pt/CdS هايساختارنانو کاتالیزوري هايفعالیت گرفتند. قرار بررسی مورد )TEM( عبوري الکترونی

 گرفت. قرار بررسی مورد فنولآمینو-پارا به فنولنیترو-پارا

 .نیتروفنول -پارا کاهش نازك، الیه نانوذرات، سولفید، پاالدیم/کادمیم سولفید، پالتین/کادمیم :کلیدي واژگان
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 را نانومتر 520 از ترکوتاه موج طول با مرئی نور باشدمی قادر
 فعالیت با سولفید کادمیم شامل مواد این بر عالوه نماید. جذب

 عنوان به شیمیایی هايمحرك انتقال براي باال لیزوريفوتوکاتا
 هاآلکن و هاکتون ها،آریلنیترو کاهش ها،الکل اکسایش مثال

 ].5[ دارند کاربرد
 کادمیم کوانتومی نقاط سنتز براي مختلفی هايروش امروزه
 تجزیه حرارتی، تزریق روش به که است، شده ارائه سولفید

 اشاره توانمی غیره و الترمهیدرو یا سولووترمال روش شیمیایی،
 و Pt/CdS نانوساختارهاي نازك فیلم پژوهش این در ].6[ کرد

 Pd/CdS مشترك سطح هزینه کم و ساده روش از استفاده با 
 آبی) -(آلی مایع -مایع مشترك سطح گردیدند. سنتز مایع -مایع

 این .]7[ دارد صنعتی و طبیعی هايفرآیند در زیادي هايکاربرد
 با آلی و آبی فاز دو مشترك سطح در نازك الیه تهیه براي روش

 فاز به مناسب گرواکنش تزریق و آلی الیه در ماده پیش انحالل
 یک به تنها که است این روش این مزایاي از .گیردمی انجام آبی

 ].8-16[ دارد یاجتاح بشر یک و سرنگ
 رد ايگسترده طور هب آمینوفنول-پارا انندم آمینوفنول ترکیبات

 آرایشی لوازم و زشکیپ ها،رنگ ها،کشآفت مانند مختلف، صنایع
 سیارب ولیها مواد یتروفنولن ترکیبات شوند.می استفاده بهداشتی و

 کاهش ].17[ مینوفنولهستندآ ترکیبات ولیدت براي مناسب
 لزف نانوذرات وسطت آمینوفنول-اراپ هب نیتروفنول-پارا لیزوريکاتا

 روهگ است. شده رفتهگ نظر رد بزس رآیندف کی نوانع به نجیب
 با را فنولآمینو-پارا هب نیتروفنول-پارا کاهش واکنش ام تحقیقاتی

 آورده دست هب خوبی تایجن و کرده یبررس مختلفی کاتالیزورهاي
 وانتومیک نقاط حضور ثیرأت ژوهشپ این در ].18-20[ است

 بررسی هاکاتالیست اتالیزوريک فعالیت وير بر سولفید کادمیم
 گردد.می

 تجربی بخش -2

 تجهیزات و مواد -2-1

 تهیـه  آلـدریج و مـرك هايشـرکت از نیـاز مورد شیمیایی مواد
 سیس( ،]2PtCl(cod)[ و ]2PdCl(cod)[ هايسکمپلک .اندشده

ــیس و ــیکلو -5 و 1-س ــابق )cod=اندياکتاس ــايروش مط  ه
 بـه ایکـس اشعه تفرق الگوهاي .]21[ اندهشد سنتز شده گزارش

  بروکـر شـرکت توسـط ),vancedA ,8D XRD( دستگاه وسیله
 (المـل) شیشـه روي بر آنالیز جهت نازك هايالیه اند.شده ثبت
 سـنجطیف دسـتگاه توسط قرمز مادون هايطیف شدند. داده قرار

)model 680-ASCOJ( IR-FT قــرص از اسـتفاده بـا و KBr 

 عبــوري الکترونــی میکروســکوپ مطالعــات اســت. شــده انجــام
 ولتـاژ بـا کـه )CM Philips-10( دسـتگاه توسـط هاساختارنانو

 سـنجیطیف است. شده انجام کندمی کار Vk 100 دهنده شتاب
ــی ــاوراي -مرئ ــنفش م ــا ب ــتفاده ب ــتگاه از اس ــپکترومتر دس  اس

)isV-UV( 570 مدل-V-JASCO است. شده انجام 

 آزمایش روش -2-2

 سطح در پاالدیم و پالتین نازك الیه سنتز -2-2-1
 مایع -مایع مشترك

 و ]2PtCl(cod)[ مپلکسک از موالرمیلی 1 محلول لیترمیلی 25
 مدت به و شد هیهت تولوئن حالل در ]2PdCl(cod)[ کمپلکس یا

 به محلول این رفت.گ قرار نیکاولتراسو مواجا حتت دقیقه 15
 شد. اضافه قطرم آب لیترمیلی 25 محتوي لیتريمیلی 001 بشر
 د.ش هیهت وروهیدریدب دیمس موالر 1/0 آبی محلول لیترمیلی 25

 موالر 1/0 محلول از لیترمیلی 10 شدند، ایدارپ الیه ود که زمانی
 ازف به رنگس سیلهو هب طرهق قطره و آرامی هب بوروهیدرید سدیم

 الیه اکنشو شروع از مانیز اندك ذشتگ اب ردید.گ ضافها آبی
 از عدب آلی ازف هايمحلول و کرد تشکیل هب شروع راتذ نانو نازك

 به نازك یهال و دشدن رنگبی اکنشو شروع از اعتس چند گذشت
 .]23 و 22[ گرفت شکل ملکا صورت

 )CdS( سولفید کادمیم کوانتومی نقاط سنتز -2-2-2

 آب مقدار حداقل در اسید مرکاپتوسوکسینیک گرم 525/0 ابتدا
 کادمیم گرم 1/0 حاوي لیتريمیلی 50 محلول به و گردید حل

 این گرفت. قرار لتراسونیکوا درون دقیقه 15 و شد اضافه کلرید
 30 و شد منتقل لیتريمیلی 100 دهانه سه بالن درون به محلول
 سپس .شد خارج آن از هوا تا گرفت قرار نیتروژن گاز تحت دقیقه

 تا واکنش دماي شد،می داده عبور محلول روي از گاز که حالی در
 1 محلول از استفاده با سپس، شد. برده باال گرادسانتی درجه 110

 در شد. برده باال 11 تا محلول pH هیدروکسید، سدیم موالر
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 مخلوط به سولفید سدیم موالر 1/0 محلول لیترمیلی 5/5 ادامه،
 و چرخش تحت ساعت 4 براي واکنش و گردید اضافه واکنش
 با و سرد اتاق دماي در محلول نهایت در گرفت. قرار حرارت
 جداسازي سولفید کادمیم رنگ زرد رسوب اتانول، کردن اضافه
 گردید.

  دسولفی کادمیم-پالتین نازك الیه سنتز -2-2-3
)Pt/CdS( سولفید کادمیم-پاالدیم و )Pd/CdS( در 

 مایع -مایع مشترك سطح

 در ]2PtCl(cod)[ مپلکسک از موالرمیلی 1 محلول لیترمیلی 25
 مواجا حتت دقیقه 15 مدت به و شد تهیه تولوئن حالل

 لیتريمیلی 001 بشر به حلولم این رفت.گ قرار اولتراسونیک
 ضافها ولفیدس ادمیمک موالریلیم 1 محلول لیترمیلی 25 محتوي

 محلول لیترمیلی 25 گرفت. رارق آبی محلول اب تماس رد و شد
 یهال دو که مانیز شد. هیهت وروهیدریدب دیمس موالر 1/0 آبی

      بوروهیدرید دیمس موالر 1/0 محلول از لیترمیلی 10 شدند، پایدار
 با گردید. اضافه بیآ فاز به رنگس وسیله هب طرهق قطره و رامیآ به

 به روعش ذراتنانو نازك یهال واکنش روعش از مانیز اندك گذشت
 زا بعد نازك یهال سطح پایین و االب هايمحلول و کرد تشکیل
 صورت هب نازك الیه و دندش رنگبی امالًک ساعت چند گذشت
 ).1 شکل( گرفت شکل کامل

 با و شده بیان وشر به ،CdS/dP نانوهیبرید نازك الیه نین،همچ
 .]24[ شد سنتز ]2PdCl(cod)[ کمپلکس از ادهفاست

 
 -آب شتركم سطح در Pt/CdS انوهیبریدن نازك الیه شکیلت از شمایی :1 شکل

 تولوئن

-راپا به فنولنیترو-پارا یزوريکاتال کاهش -2-2-4
 فنولآمینو

 دیمس موالرمیلی 15 آبی لمحلو از لیترمیلی 7/0 مقدار
 کی به فنولنیترو-پارا آبی حلولم از لیترمیلی 7/1 و بوروهیدرید

 توسط دهش تهیه ذراتنانو سپس، د.ش اضافه لیتريمیلی 3 سل
 .شد ضافها سل به ن،آ از لیترمیکرو 001 و شده جدا فیوژیسانتر

 گردید. دنبال isV-UV سنجیطیف با کاهش واکنش

 بحث و نتایج -3

 شده نتزس نانوذرات شناسایی -3-1

 وسیله به دهش پایدار ولفیدس ادمیمک ژوهش،پ ینا در
 شد. سنتز کوانتومی قطهن یک عنوان به سیدا مرکاپتوسوکسینیک

 کاهش با Pd/CdS و Pt/CdS بریدهاينانوهی نازك یهال ادامه در
 طورهمان تولوئن -بآ مشترك طحس در فلزي آلی هايکمپلکس

 و آسان وشیر جا،این در .شدند سنتز شودمی یدهد 1 شکل در که
 اهشک از Pd/CdS و Pt/CdS ذراتنانو تهیه هتج هزینه کم

 و ]2tClP(cod)[ فلزي -آلی هايکمپلکس شیمیایی
](cod)2CldP[ گردید. ارائه ولوئنت -آب مشترك طحس در 

 لیلد به ]2PdCl(cod)[ و ]2PtCl(cod)[ هايکمپلکس
 هايگونه حضور در آسان احیاي و آلی اللح در اسبمن حاللیت
 ديپیشنها مکانیسم .ندشد انتخاب هماد پیش نوانع به کاهنده،

 آورده 2 شکل رد  Pd/CdS و Pt/CdS هیبریدهاينانو سنتز براي
 است. شده

 ار اسید مرکاپتوسوکسینیک و CdS قرمز مادون فیط ،3 شکل
 مرکاپتوسوکسینیک قرمز مادون یسنجفیط جهینت دهد.یم نشان
 هايپیوند به مربوط کششی فرکانس که دهدیم نشان اسید
 ،2643 در ترتیب به O–C و H–O، H–S، C=O يهاگروه

 .))a(3 شکل( است شده ظاهر cm 3214-1 و 6971 ،2564
 نشان CdS کوانتومی نقاط به مربوط )b(3 شکل در که گونههمان
 H–S و H–O هايگروه به مربوط کششی پیک است، دهش داده

  به cm 6971-1 از C=O گروه به مربوط پیک و اندشده ناپدید
1-cm 1522 گروه پیک و شده منتقل O–C باقی تغییر ونبد 

 گروه زدایی پروتون دلیل به هیدروکسیل گروه پیک .است مانده
 است، شده حذف سود کردن اضافه از بعد اسید کربوکسیلیک

 شدن کئوردینه دلیل به H–S گروه پیک همچنین
 .]25[ است نشده ظاهر 2Cd+ به اسید مرکاپتوسوکسینیک
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 .Pd/CdS و Pt/CdS هیبریدهاي نانو سنتز براي پیشنهادي مکانیسم :2 شکل

 
 .CdS دات کوانتوم )b( و اسید مرکاپتوسوکسینیک )a( قرمز مادون طیف :3 شکل

 Pt/CdS نانوهیبریــدهاي نــازك الیــه XRD يالگــو 4 شــکل

 نـازك الیـه آنـالیز، این انجام يبرا دهد.یم نشان ار Pd/CdS و
 ینـازک بسـیار ملال يرو بر Pd/CdS و Pt/CdS نانوهیبریدهاي

ــرار ــنج .ندشــد داده ق  و )311( ،)022( ،)002( ،)111[( صــفحه پ
 بلوري شبکه و هستند صفر پاالدیم یا و پالتین به مربوط )]222(

 چهـار و کننـدمی ییدأت هاآن براي را )fcc( پر وجوه مرکز مکعبی
 ییـدأت ار CdS حضـور ])331( و )311( ،)022( )،111([ صـفحه

 ییـدأت توانـدمی )111( صـفحه Ɵ2در جابجایی مشاهده کنند.می
 باشد. سولفید کادمیم با پاالدیم و پالتین شدن آلیاژ کننده

 از يبورع یالکترون یکروسکوپم یرتصو به ربوطم 5 شکل
 يابر يکرو ساختار باشد.یم Pd/CdS و Pt/CdS نانوذرات

 یبیتقر طرق که است هشد یدهد Pd/CdS و Pt/CdS یاژهايآل
 باشند.می نانومتر 87/4 و 70/3 حدود ترتیب به هاساختار ینا

 رتیبت به و رويک ساختاري ارايد یزن پاالدیم و پالتین نانوذرات
 تایجن این .]32 و 22[ باشندمی نانومتر 27/4 و 2 تقریبی قطر با
 اند.دهش سنتز Pd/CdS و Pt/CdS یاژهايآل که کندمی ییدأت

ــت -3-2 ــالیزوري فعالی ــاختارنانو کات  ،Pt هايس
Pd، Pt/CdS و Pd/CdS ــنش در ــاهش واک ــارا ک -پ

 فنولنیترو

 شناختیریخت و سنتز مورد در بررسی و بحث از پس
 در هاساختارنانو این کاتالیزوري خواص ،شده سنتز يهاساختارنانو

-پارا کاهش واکنش .گردید بررسی لوفننیترو-پارا کاهش
 زیاد مقادیر حضور در لوفنآمینو-پارا به آن تبدیل و لوفننیترو

 نتایج شد. انتخاب نمونه، واکنش عنوان به هیدریدبورو سدیم
 .باشندمی مقایسه قابل مقاالت از شده گزارش نتایج با حاصل
 استفاده با لیتر)میلی 7/1 موالر،میلی 2/0( لوفننیترو-پارا کاهش

-پارا حلولم شد. دنبال بنفش ماوراي -مرئی سنجیطیف از
 داده نشان نانومتر 317 حدود موج طول در جذبی پیک لوفننیترو
 هیدریدبورو سدیم آبی محلول افزایش با جذبی پیک این .است
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 با .گردید جاجابه انومترن 004 به لیتر)میلی 7/0 موالر،میلی 51(
 گفته مخلوط هب لیتر)میکرو Pt/CdS )100 نانوهیبرید افزایش

-پارا تولید گرنشان که یافت کاهش محلول رنگ کم کم شده،
 در افزایش و نانومتري 004 پیک در کاهش .باشدمی لوفنآمینو
 و تولید .باشدمی واکنش پیشرفت از حاکی نانومتري 300 پیک

 لوفنآمینو-پارا تولید گرنشان نانومتري 300 پیک ارتفاع افزایش
-پارا کاهش ،نانومتري 400 پیک شدت در کاهش است.
 ماوراي -مرئی جذبی طیف 6 شکل دهد.می نشان را لوفننیترو

 کاتالیزور توسط ثانیه 03 هر در را لوفننیترو-پارا کاهش بنفش
Pt/CdS هیدرید،بورو سدیم باالي غلظت دلیل به دهد.می نشان 

 درجه شبه سینتیک و ماندمی ثابت واکنش طول در غلظت این
 مورد کاتالیزوري واکنش سرعت آوردن دست به براي یک

 400در جذب لگاریتم منفی منحنی رسم از گیرد.می قرار استفاده
 6 شکل ،آیدمی دست به سرعت ثابت زمان، حسب بر مترنانو

 100 مقدار با واکنش این ،همچنین است. مطلب این مؤید
 .شد نجاما Pd/CdS کاتالیزور از لیترمیکرو

 
 .d/CdSP هیبریدنانو )c( و Pt/CdS هیبریدنانو )XRD )a( CdS، )b يالگو :4 شکل

 قطر میانگین )b( ،Pt/CdS عبوري الکترونی میکروسکوپ تصویر )a( :5 شکل
 )d( و Pd/CdS عبوري الکترونی میکروسکوپ تصویر )Pt/CdS، )c ذراتنانو

 .Pd/CdS ذراتنانو قطر میانگین

 کاتالیزور از استفاده با نیتروفنول-پارا کاهش واکنش سرعت ثابت
Pt/CdS، 1-s 3-10 ×29/9 =.appk این .)6 شکل( آمد دستبه 

  s3-10 ×59/2=.appk-1 ربراب Pd/CdS کاتالیزور حضور در مقدار
 داده نشان 1 جدول در که طورهمان ).6 شکل( گردید حاسبهم

-پارا به فنولنیترو-پارا کاهش واکنش سرعت ثابت است، شده
 ترکیبات با مقایسه در CdS/Pt کاتالیزور حضور در لوفنآمینو

 ].18-20[ باشدمی تربزرگ پالتین

-پارا کاهش واکنش براي پیشنهادي مکانیسم -3-3
 Pd/CdS و Pt/CdS کاتالیزور وسیله به نیتروفنول

 کاتالیزوري فعالیت بر CdS کردن اضافه تأثیر پژوهش این در
 نیتروفنول-پارا کاهش واکنش در پاالدیم و پالتین نانوذرات
 را خوبی کاتالیزوري فعالیت Pt/CdS نانوهیبرید گردید. بررسی
 کاتالیزوري فعالیت چگونگی براي پیشنهادي مکانیسم داد. نشان

 شده آورده 7 شکل در Pd/CdS و Pt/CdS هیبریدهاي نانو
 برخورد Pd/CdS یا و Pt/CdS به نور هايفوتون وقتی است.

 رودمی هدایت نوار به و شده جدا ظرفیت نوار از الکترون کندمی
+( نوار در حفره تولید وباعث

VBh( هدایت نوار در الکترون و )-

CBe( حضور در شود.می Pt یا و Pd کنار در CdS کمتر گپ باند 
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 ،)Nip-p( لوفننیترو-پارا ،بنفش ماوراي -رئیم جذبی طیف )a( :6 شکل

 .)Amp-p( مینوفنولآ-پارا و )4Nip+NaBH-p( بورهیدرید سدیم + پارانیتروفنول
 الیزورکات )b( هیدریدبوروسدیم ضورح در فنولآمینو-پارا به فنولنیترو-پارا کاهش

Pt )d( کاتالیزور Pt/CdS. نمودار lnA– سینتیکی مطالعه جهت مانز حسب بر 
 در موالر)یلیم 51( هیدریدبوروسدیم و موالر)میلی 2/0( لوفننیترو-پارا کاهش

 .Pt/CdS کاتالیزور )e( و Pt نازك الیه )c( حضور

 مقدار شود. نجاما ترراحت e- و h+ تشکیل شودیم باعث و شده
 باشدمی )eV 2/4( CdS کار ابعت مقدار و )Pd )eV 22/5 کار تابع

 باعث Pd و Pt بیشتر خواهیلکترونا و یشترب کار ابعت و ]29[
 و Pd روي بر ورن اثر رد شده رانگیختهب هايالکترون تا شودمی
Pt و یابند انتقال Pt یا و Pd به و ودش لکترونا زا غنی 

 تبدیل نیتروفنول-اراپ کاهش نشواک رايب ناسبیم کاتالیزورهاي
 رب فنولنیترو-اراپ شودمی یدهد 7 شکل رد که طورهمان گردند.

 فنولنیترو-پارا تبدیل واکنش و شودیم جذب التینپ سطح روي
 افتد.می تفاقا پالتین ذراتنانو سطح روي بر فنولآمینو-پارا به

 هرچه که ]03[ شودمی جدا سطح زا فنولآمینو پارا سپس
 انجام ترسریع مرحله ینا باشد ترنیغ الکترون از کاتالیزور

 شود.می

 
 با نیتروفنول-پارا کاهش واکنش پیشنهادي مکانیسم :7 شکل

 .Pd/CdS و Pt/CdS کاتالیزورهاي
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 گیري نتیجه -4
 قیمت ارزان و آسان روش یک پژوهش این در خالصه طور به

 صورت به Pd/CdS و Pt/CdS ذراتنانو گسترده خودآرایی جهت
 فعالیت .گردید ارائه تولوئن آب/ مشترك سطح در نازك الیه

-پارا کاهش در Pt/CdS و Pd/CdS نانوذرات کاتالیزوري
 به سولفید کادمیم افزایش گرفت. قرار بررسی مورد نیتروفنول

 و پاالدیم در الکترونی دانسیته افزایش عثبا Pt و Pd لیزورکاتا
 انجام بیشتري سرعت با نیتروفنول-پارا کاهش و شده پالتین

 دیگر عناصر با پالتین کردن آلیاژ مزایاي از همچنین، گیرد.می
 در کاتالیزور عنوان به مصرفی پالتین میزان کاهش به توانمی

 .کرد اشاره نیز نیتروفنول-پارا کاهش مانند فرآیندهایی

 قدردانی و تشکر

 ویژه ستاد و اسوجی دانشگاه یراز،ش انشگاهد ژوهشیپ عاونتم از
 گردد.می قدردانی هایشانحمایت بابت انون فناوري توسعه
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Abstract: Recently, quantum dots have been attended a great interest due to their unique optical properties such 
as excellent photostability and narrow emission. In the case of catalysis, different modifications can be used to 
improve the catalytic activity of catalysts. One of the suitable, effective and important strategies is coupling 
semiconductors with metal ions. For instance, the value of work function for palladium is high. This fact is very 
notable for taking up electrons from the conduction band of CdS quantum dots. In this study, a facile and useful 
procedure for the synthesis of Pt/CdS and Pd/CdS nanoparticles (NPs) thin films is presented by the reduction of 
[PtCl2(cod)] and [PdCl2(cod)] (cod = cis,cis-1,5-cyclooctadiene) complexes at water- toluene interface. The 
structure and morphology of Pt/CdS and Pd/CdS NPs thin films were characterized by X-ray diffraction (XRD) 
and transmission electron microscopy (TEM) techniques. Catalytic activities of Pt/CdS and Pd/CdS 
nanostructures were investigated in the reduction of p-nitrophenol (toxic water pollutant with carcinogenic 
effect for wildlife and humans even in low concentration) to p-aminophenol. Pt/CdS thin film shows a higher 
catalytic activity toward this reaction. 
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