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  مقدمه -۱

 به کوانتومی نقاط و ها ریستالنانوک بر ایردهگست پژوهش امروزه
 جمله از فراوان اربردهایک و  فیزیکی  های ویژگی وجود  دلیل 

 حال در پزشکی،  کاربردهای لیزرها، نور،  کننده گسیل دیودهای
 VI-II گروه های نانوکریستال  بین  دراین [.6-۱] است انجام

 ای ویژه  اهمیت از فردشان منحصربه های ویژگیوجود دلیل به
 کوانتومی نقاط دربین استثنا یک CdTe  [.8و7] هستند برخوردار 

 کریستالی شبکه و زیاد نورتابی با توانند می که است، VI-II گروه
 گسترده دلیل به و [۱0 و ۹] شوند سنتز آبی محیط دریک منظم
 سلول نور، کننده سیلگ دیودهای در آن نورتابی موج طول بودن
 استفاده مورد بیولوژیکی تصویربرداری همچنین و  یخورشید های
 سطحی هایتله و اثرسطح که جایی آن از [.۱6-۱۱]ندا گرفته قرار

 بهبود و کنترل دارد،  کوانتومی نقاط  های ویژگی در زیادی نقش
 هاینتیجه اخیر هایسال در کوانتومی نقاط سطحی هایتله

 زمینه دراین تفاوتیم کارهای و است داشته همراه به را جالبی
 منظور به آلی پوششی هایلعام [.2۳-۱7]است شده انجام

 استفاده مورد غیرنورتاب های مسیر و سطحی هایتله کاهش
 رشد با سطحی های تله کامل تقریبا پوشش ولی گیرند می قرار

 به نزدیک کریستالی فاز و شبکه ساختار دارای که معدنی پوسته
 است پذیر امکان هستند بزرگتر رینوا گاف و کوانتومی نقاط

 به CdTeکوانتومی نقاط برروی متفاوتی هایپژوهش [.24-۳2]
 است. شده انجام نورتابی افزایش و پایداری افزایش منظور
-هسته هایسنتزنانوکریستال شوهمکاران مرندی
 با ایییترموشیم روش یک طریق از را CdTe/CdSپوسته

 ها اند.آن داده گزارش گراد تیسان درجه ۱00  دمای در بازروانی

 سنتز مایکروویو امواج دهی تابش سریع شرو یک از استفاده با CdTe/CdSeو CdTe کوانتومی نقاط پژوهش، این در :چکیده
 و تجزیه مورد RAMAN و ,Vis-UV PL, EDS, XRDFESEM هایزآنالی با شده سنتز کوانتومی نقاط اند.شده

 .کرد تایید را پوسته-هسته ساختار موفق تشکیل EDSو XRD RAMAN,ساختاری آنالیزهای بررسی اند.گرفته قرار بررسی
 CdTe سنتزشده کوانتومی نقاط .است II نوع پوسته-هسته ساختار نوع از CdTe/CdSe وانتومیک نقاط پوسته-هسته ساختار

-چشم افزایش آن نورتابی شدت CdSe پوسته با شدن پوشیده از پس که دادند نشان نانومتر 5۳5 در واقع قله با نواری لبه تابینور

 .کرد پیدا انتقال بلندتر های موج طول سمت به II نوع پوسته-هسته ساختار تشکیل دلیل به نورتابی قله ،همچنین و کرد پیدا گیری
 تشکیل به نجرم که بود کنترل قابل پوسته رشد مرحله در مایکروویو تابشی زمان مدت با و راحتی به پوسته ضخامت ،روش این در

  د.ش قرمز تا سبز گستره زا نورتابی با ذرات

 .نورتابی و پوسته-هسته ی,کوانتوم نقاط ,CdTe/CdSe :کلیدی واژگان 
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 اندازه ساعت 20-۱ زمان مدت در بازروانی روش با توانسند
 [.۱۱] کنند کنترل را CdTe/CdSهای نانوکریستال

 با را CdTe/ZnSe کوانتومی نقاط سنتز نیز شناوهمکار کمولی
 و اند. داده گزارشمایکروویو امواج دهیتابش روش از استفاده
 و آزمایشگاهی تصویربرداری در و رغم جنین در را آن کاربرد

  دیده آسیب DNA شناسایی و DNA شناسایی برای ،همچنین
 [.۱2 و 8]اندکرده بررسی

 دوم نوع پوسته-هسته کوانتومی نقاط سنتز شهمکاران و ینه
CdTe/CdSe در ها آن .کردند زارشگ اورگانومتال روش با را 

 سلناید یون لیدتو منبع عنوان به سلناید پودر از کار این انجام
 دادند تشکیل 260دمای در را پوسته-هسته ساختار و استفاده

[۱5.] 
 امواج تابش از استفاده با سنتز روش از ،حاضر پژوهش  در

 CdTe کوانتومی نقاط دور به CdSe پوسته رشد برای مایکروویو
 به CdTe/CdSeکوانتومی نقاط روش این در است. شده استفاده
 بهبود با و دقیقه( 2 حدود )در کوتاه بسیار زمانی مدت در و راحتی

 .شدند سنتز نورتابی هایویژگی چشمگیر

 تجربی شخب -2
 نیاز مورد تجهیزات و مواد-۱-2

Cadmiumacetatedehydrate(C4H6CdO4*2H2O),   

Tellurium 

powder(%99),Thioglycolicacid(TGA),Sodium 

borohydride(NaBH4) 

 سدیم سلینات اند.شده خریداری ckMer شرکت از که 

)3SeO2(Na شرکت از aldrich -Sigma بهترین با و 
  .شدند خریداری خلوص درجه

 مدل خانگی مایکروویو دستگاه یک از کوانتومی نقاط سنتز برای  
 .شد استفاده گیگاهرتز 45/2 فرکانس با سامسونگ

 شناسایی 2-2

d8  امانهس از استفاده با (XRD) ایکس پرتو پراش آنالیز

Burker ایکس پرتو انرژی پراش  سنجیطیف آنالیز شد. انجام 

EDAX) ( روبشی الکترونی میکروسکوپ تصاویر و )SEM( 
 جذب طیفهای شد. تهیه LV 6390 JSM امانهس از استفاده با
 انجام TEC 2048-AvaSpec امانهس از استفاده با گسیل و

 انجام Plus Xplora مانهاس از استفاده با رامان آنالیز و شدند
 شد

 کار انجام روش -2-2

نقاط کوانتومی ابتدا CdTe/CdSeبرای سنتز نقاط کوانتومی 
CdTe  با روش ارائه شده در گذشته توسط مالیی و همکاران

از زینک استات را  گرم 064/0مقدار  ،. سپس[۳۳]سنتز شدند
 دطیسی حل شزن مغناهم میلی لیتر آب دیونیزه بر ۳0درون 
 pHیک موالر  NaOHو با استفاده از ه افزودبه آن  TGA،سپس

گرم از  8/0. درون یک بشر دیگر مقدار رسانده شد 8محلول را به 
و پس از  میلی لیتر آب دیونیزه حل  20سدیم سلنایت را درون 

لیتر از میلی ۱5 ،سپس .ودندافزحل شدن دو محلول را به هم 
را به محلول به دست آمده  CdTeوانتومینقاط کمحلول کلوئدی 

را درون ظرف مخصوص مایکروویو قرار نهایی و محلول  افزوده
های متفاوت تحت مایکروویو در زمان W 400با توان  و داده شد

 نشان داده ۱ شکلدر  آزمایشطرح واره انجام  .تابش قرار گرفت
 است.شده 

 

 CdTe/CdSe کوانتومی نقاط سنتز فرآیند واره طرح .۱شکل

 

 بحث و نتایج -۳

 و CdTe کوانتککومی نقککاط ایکککس پرتککو پککراش الگککو .2شکککل
CdTe/CdSe 2۳,5 زوایای در قله سه مکان .دهد می نمایش را 

 (۳۱۱(و)220) ،(۱۱۱) صکفحات  بکر  منطبکق  درجه 47,8 و 40,5و
 .اسکت  CdTe(No.5 JCPDS-0566)استاندارد مکعبی ساختار

 صکفحه  بکه  مربکوط  قلکه  TdCeSTd/e هکای  نانوکریستال برای
 اسکت  شده جا هب جا باالتر زوایای سمت به واضح طور به (111)
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 کوانتکومی  نقکاط  دور به CdSe پوسته موفق رشد کننده تایید که
CdTe است آن شبکه ثابت کاهش و. 

 
 CdTe/CdSe و CdTe کوانتومی نقاط DRXآنالیز .2شکل

 

 نقکاط  ایککس،  وپرتک  انکرژی  پکراش   سنجی طیف آنالیز .۳ شکل
 عناصکر  حضکور  ککه  .کند می توصیف را TdCeSTd/e کوانتومی

Se Cd, وTeشیمیایی ترکیب با TdCeSTd/e دارد مطابقت. 

 
 CdTe/CdSe کانتومی نقاط EDS .آنالیز۳ شکل

 

 
 CdTe/CdSe کوانتومی نقاط FESEM.آنالیز4شکل

 نقکاط  از شده تهیه روبشی الکترونی میکروسکوپ تصویر .4شکل
 ذرات شککل  ذرات دهکد، مکی  نشکان  را TdCeSTd/e نتکومی کوا

 .است نانومتر ۱50 تا ۳0 بین ها توده اندازه و دارند کروی

 
 CdTe/CdSe و CdTeکوانتومی نقاط RAMAN.آنالیز5شکل

 

  را CdTe/CdSe و CdTe کوانتکومی  نقکاط  رامان آنالیز .5 شکل
 ۱4۳,۱ ،۱2۱,۹ در قلکه  سه CdTe رامان آنالیزدر .دهدمی نمایش

-۱65,61 و
cm  نیکز  بلنکدترین  ککه  قله نخستین .شودمی مشاهده 

-1  در هست
cm ۹/۱2۱حالت به متعلقLO CdTe .قلکه  دو است 

 E و A هکای حالکت   هکای ارتعاش به متعلق ترتیب به نیز بعدی

 ککه  شکود مکی  مشاهده CdSe پوسته رشد از پس است. Teعنصر
 شکدن  کوچکک  یکل دل بکه  که کرده پیدا کاهش رامان طیف شدت

 و اسککت. پیککداکرده کککاهش آن مولکککولی هککایارتعککاش انککدازه،
 پوشکیده  اثکر  درTe عنصر E هایارتعاش به  متعلق قله ،همچنین

 رفتکه  بکین  از کلی طور به CdSe با CdTe کوانتومی نقاط شدن
 [.۳4]است

 
 CdTe کوانتومی نقاط نورتابی و جذب طیف .6 شکل

 نقکاط  نورتکابی  هکای ویژگکی  بهبود پژوهش نای انجام اصلی ایده
 اسکت.  بکوده  آن بر CdSe معدنی پوسته رشد با CdTe کوانتومی
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 نورسبز گستره در نواری لبه نورتابی خود از CdTeکوانتومی نقاط
 .(6 شکل) دهدمی نشان را نانومتر 44 حدود FWHMبا

 
 نقاط PL طیف CdTe/CdSe(b)وCdTe کوانتومی نقاط جذب طیف(a) .7شکل

 CdTe/CdSe و CdTe کوانتومی

 

با مدت  CdTeبه دور نانوذرات  CdSeضخامت  ،در این روش
 .7تصویر شماره .شودزمان تابش مایکروویو به نمونه کنترل می

(a) جذب و طیف(b)  نقاط کوانتومی  نورتابی طیفCdTe  و
CdTe/CdSe های متفاوت با ضخامتCdSe  نشان میرا به-

دقیقه پس از  2در زمان  نورتابی قلهشدت بیشترین . دهد
جا به جایی  قرارگرفتن درون دستگاه مایکروویو بدست آمده است.

های جایی قلهههای جذب نقاط کوانتومی در تطابق با جابلبه
های کمتر ) طول موج های بلندتر( می گسیل به سمت انرژی

های متفاوت نقاط کوانتومی نورتابی رنگ .8شکل  باشد.
CdTe/CdSe متفاوت سنتز تحت تحریک را نشان های در زمان

نقاط کوانتومی  نورتابیعلت انتقال پیدا کردن طول موج  .دهدمی
CdTe/CdSe این  (سبز به قرمزهای بلندتر)به سمت طول موج

 پوسته از نوع ساختار-هسته قاط کوانتومین این است که ساختار
 ده شده است.است که باعث این پدی IIنوع  پوسته-هسته

 
 های متفاوت سنتزدر زمان CdTe/CdSe.نورتابی نقاط کوانتومی 8شکل 

 

 

 CdTe/CdSeپوسته نقاط کوانتومی -اره ساختار نوع دوم هستهو. طرح۹شکل 

 

 
 CdTe/CdSeو CdTeنقاط کوانتومی  PL طیف .۱0شکل

و جا به جایی  حفره-اکسایتون وانتقال الکترون تشکیل وارهطرح
 داده شده است.نمایش  ۹شکلدر مت قله گسیل قرمز به س

با قله گسیل در  CdTeنقاط کوانتومی  نورتابیطیف  ،۱0شکل 
با قله   در زمان بهینه CdTe/CdSeونانومتر  5۳5موج  طول

نشان می دهد که پس از رشد را نانومتر   575طول موج گسیل در
له برابری شدت ق 5/۱بر افزایش حدود افزون  CdSeپوسته 

قله به سمت  IIنوع پوسته -هستهگسیل به دلیل تشکیل ساختار 
 طول موج های بلندتر جا به جا شده است.   

 گیرینتیجه -4

 مایکروویو امواج تابش روش یک توسط CdTe کوانتومی نقاط
 تابش سریع روش یک توسط CdSe پوسته سپس .شدند سنتز
 نقاط دور به کوتاه بسیار زمان مدت یک در مایکروویو امواج

 پوسته-هسته ساختار .شد داده رشد CdTeکوانتومی
CdTe/CdSe نوع پوسته -هسته ساختار نوع ازII .آنالیز است 
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RAMAN XRD, و EDS آمیز موفقیت رشد شده انجام 
CdSe دور به CdTe کوانتومی نقاط کرد. تایید را CdTe دارای 
 آن دور به CdSe پوسته رشد از پس که بودند نواری لبه نورتابی
 طول ،همچنین و کرد پیدا توجهی قابل افزایش نورتابی شدت
 کرده پیدا انتقال بلندتر هایموج طول سمت به آن نورتابی موج

 مدت از استفاده با سادگی به روش این در پوسته ضخامت است.
 جابجایی به منجر که بود کنترل قابل مایکروویو امواج تابش زمان
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Abstract: CdTe and CdTe/CdSe QDs synthesized with microwave method.The synthesized QDs were 

characterized by means of XRD, PL, UV-Vis, FESEM, EDS and RAMAN analysis. XRD, EDS and RAMAN 

analysis confirmed successfully formation of core-shell structure. CdTe/CdSe core-shell structure is type II. 

CdTe QDs indicated a band gap emission with peak about 535nm. PL peak intensity increased significantlyand 

indicated a red shift after CdSe shell growth because of type II core-shell structure. In this method shell 

thickness simply control by time of microwave radiation that it makes photoluminescence range of QDs from 

green to red. 
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