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چکیده
در این پژوهش برای اولین بار خواص نوری نقاط کوانتومی  CdSبا غلظتهای مختلف تحت تابش پرتوهای گامای کبالت 60-مورد بررسی قرار
گرفت .نقاط کوانتومی  CdSبه روشی سریع ،ساده و محلول در آب با استفاده از تابش ریزموج خانگی سنتز شدند .نقاط کوانتومی با سههه غلظههت
مختلف  2 ،0/4 mg/ccو  20در بازه دز  20-0 kGyدر معرض چشمه گاما قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت نقههاط کوانتههومی
 ،CdSحساسیت ماده نسبت به تابش کم و آسیب نوری نقاط کوانتومی کاهش مییابد .به طوری که برای کمترین مقدار غلظ در دز  20 kGyماده

توجهی داشت .شدت فوتولومینسانس نقاط کوانتومی برای غلظتهای  0/4 mg/ccو  2با افزایش دز تا  ،1 kGyافزایش یافت .با تحلی طیفهای
نوری مشخص شد که تابش گاما فقط باعث رشد نقاط کوانتومی میشود .با توجه به سنجش دز مورد نظر میتوان از غلظههت مناسههب بههرای ایههن
روش دزیمتری جدید استفاده کرد.
کلیدواژگان :نقاط کوانتومی ،CdS ،خواص نوری ،تابش گاما ،دزیمتر.

 .1مقدمه
نقاط کوانتومی نیمهرسانا و نههانو سوسههوزنها اخیههراً در حههوزه

شوند اثر محدودیت کوانتومی ظاهر میشود ،که بههه ایههن دلیه

زیستپزشکی مورد توجه زیههادی قههرار گرفتهانههد [ ،]1-2زیههرا

این نانوذرات نقاط کوانتومی نامیده میشوند [.]3

خواص نوری منحصر به فههردی از قبیه طیههف گسههیلی قابه
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کامالً نورتابی خود را از دست داد و شدت فوتولومینسانس صفر گردید ،در حالی که برای بیشههترین غلظههت در دز  20 kGyمههاده نورتههابی قابه

خواص نوری نقاط کوانتومی بههر حسههب میههزان دز جههذبی

به رنگدانههای آلی معمول دارند .هنگامی که اندازه نانوبلورههها

است .این مطالعات شام اثر تابش اشعه ایکس [ ،]4پرتوهههای

کمتر یا مساوی با اکسایتونهای تولید شده در مواد حجیمشههان

گاما [ ،]5 ،3ذرات آلفا [ ]6و الکترون [ ]7 ،4روی فلورسههانس

] [ DOI: 10.22052/8.3.1

تنظیم ،بهبود بازده کوانتومی فلورسانس و پایداری نوری نسبت

تابشهای یونیزان در مطالعات اخیر مورد بررسههی قههرار گرفتههه
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مواد نانوکامپوزیت و نقاط کوانتومی میباشههد .ایههن پژوهشههها
خصوصاً گزارش [ ]3امکان اسههتفاده از نقههاط کوانتههومی را بههه
عنوان یک دزیمتر جدید تأیید مینماید.
در گههزارش [ ]3کههه در سههال  2009توسههط اسههتودیلکا و
همکاران ارائههه شههده اسههت ،خههواص نههوری نقههاط کوانتههومی
 CdSe/ZnSمحلول در هگزان تحت تابش گامای کبالههت60-
در بازه  100-0 Gyبررسی گردید .ویترز و همکههاران در سههال
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 .2مواد و روشها
 .1.2مواد شیمیایی
کهههادمیوم سهههولفات  ،3CdSO4.5H2Oسهههدیم تیوسهههولفات
 ،Na2S2O3.2H2Oتیوگلیکولیهههک اسهههید  ،)TGA(1اتهههانول
( ،)C2H5OHاستن ( )CH3COCH3و آمونیهها( ( )Na4OHاز
شرکت مر( آلمان تهیه شدند.

 2008آسیب نوری این نقههاط کوانتههومی را تحههت تههابش گامهها

 .2.2روش سنتز نقاط کوانتومی CdS

مورد ارزیههابی قههرار دادنههد .آنههها مشههاهده نمودنههد کههه نقههاط

ابتههدا محلههول آبههی از کههادمیوم سههولفات  3CdSO4.5H2Oو

کوانتومی  CdSe/ZnSمقاومت تابشی ضههعیفی دارد و پههس از

 TGAبهعنههوان عامهه پوششههی بهها غلظتهههای  20 mMو

تابش  174 Gyبه شدت آسیب دیدند [.]8

 100 mMبا حجم  60 ccتهیه گردید .سپس  PHاین محلههول

به هرحال جهت استفاده از نقاط کوانتومی نورتاب بهعنوان

توسط  NaOHروی عدد  9تنظیم شد .در ادامه محلول آبههی از

دزیمتر عوام زیادی نقش دارد کههه مسههتلزم تحقیقههات و فهههم

سدیم تیوسههولفات  Na2S2O3.2H2Oبهها غلظههت  260 mMو

بیشتری میباشد .از مهمترین این عوام میتوان بههه اثههر انههدازه

حجم  40 ccآماده گردید .بههه دلیه اینکههه تمههام مههاده سهدیم

نقطه کوانتومی ،بهینه نمودن میزان غلظههت نقههاط کوانتههومی در

تیوسولفات در واکنش شرکت نمیکند غلظت این مههاده بیشههتر

دز،

در نظر گرفته میشود .بههرای جلههوگیری از رسههوب محلههول و

محلول ،دمای خود نقاط کوانتومی و همچنین اثرات آهنه
نوع و انرژی تابش اشاره نمود [.]9

 Na2S2O3.2H2Oبه صورت تازه آماده گردد.

کوانتومی  CdSمحلول در آب بهها غلظتهههای مختلههف تحههت

محلولهای تهیه شده به درون ظرف شیشهای که دارای چندین

تابش پرتوهای گاما مورد بررسی قرار گرفت .از چشمه گامههای

سوراخ بر روی درپوش خود برای هم فشههار بههودن بهها محههیط

کبالت 60-با دز تابشی در بههازه  0- 20 kGyاسههتفاده گردیههد.

میباشد ،منتقه گردیههد .سههپس ظههرف شیشهههای داخه اتهها

نقاط کوانتومی  CdSبه روشی سههاده و سههریع تههابش ریزمهوج

ریزموج خانگی به مدت  5دقیقه با توان تابشههی  500 Wقههرار

سنتز گردیدند.این پژوهش نسبت به گزارشات ارائه شده [،5 ،3

گرفت .پس از خارج نمودن محلول و سرد شدن در دمای اتا

نقههاط کوانتههومی  ،CdSفههرار و غیههر سههمی بههودن حههالل آن و

در ادامه سانتریفیوژ با سرعت  3500 rpmبههه مههدت  15دقیقههه

همچنین نقاط کوانتههومی  CdSمقاومههت تابشههی بههاایی تحههت

انجام گردید و نقاط کوانتومی  CdSتهنشین شده دوباره در آب

تههابش گامهها داشههت کههه میتوانههد بههرای بههازه بزرگتههری از دز

یونزدایی ح گردید .سه محلول با غلظتهای 2 ،0/4 mg/cc

پرتوهای گاما به کار رود.

و  20آماده و به داخ میکروتیوپ منتق شدند .از هههر غلظههت

Thioglycolic acid

1
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 ]9 ،8چندین مزیت دارد .از جمله روش سههریع و آسههان سههنتز

به آن استن اضافه شد تا محلول به صورت شیری رنه

شههود.
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در ایههن پههژوهش بههرای اولههین بههار خههواص نههوری نقههاط

واکنشههههای احتمهههالی بهتهههر اسهههت کهههه محلهههول آبهههی

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی  CdSبا غلظتهای مختلف تحت تابش...
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یک نمونه به عنوان نمونه مرجع (دز  )0 Gyو دیگههر نمونهههها

افزایهش دز پرتههوی گامهها تهها  1 kGyافههزایش مییابههد .در دز

برای دزهای مختلف تابش گاما در نظر گرفته شدند.

 20 kGyشدت فوتولومینسانس صفر شده است که بیانگر ایههن
است که نقاط کوانتومی به طور کام نورتابی خود را از دسههت

 .3.2تابشدهی چشمه گاما
میکروتیوپهههای حههاوی محلههول نقههاط کوانتههومی  CdSبهها
غلظتهای  2 ، 0/4 mg/ccو  20توسط چشمه گامای کبالههت-
 60موجود در سازمان انرژی اتمی تحت تههابش قههرار گرفتنههد.
آهن

دز تابشی چشمه گامهها ثابههت و برابههر بهها  1/52 Gy/Sو

میزان دز تابشی در بازه  20-0 kGyمتغیر بود.

دادهاند .اما بایستی عوام مختلف از قبی غلظت و اندازه نقههاط
کوانتههومی بهینههه شههود کههه یههک رابطههه مناسههب بههین شههدت
فوتولومینسانس و میزان دز تابشی برقرار باشد .در شک  –1ب
طیف جذبی مربوط به قسمت الف بر حسب انرژی نشههان داده
شده است .همانطور که مشههاهده میشههود بههرای نمونههه مرجههع
( )0 Gyنمودار در انرژی حدود  3/16 eVبه بعد تا انههرژیeV

جهت سنتز نقهاط کوانتهومی از اتها ریز موج خانههگی GHz

 3/35حدوداً برابر گاف انههرژی اسههت .طههول مههوج متنههاظر بهها

 2/45استفاده گردید .طیههف فوتولومینسههانس ،طیههف جههذبی و

انرژی 3/35 eVاز رابطه ( )E = hc/λبرابر  375 nmمیباشههد.

طیف تبدی فوریه مادون قرمز بههه ترتیههب توسههط دسههتگاههای

در حالی که در قسمت الههف پیههک شههدت فوتولومینسههانس در

 Perkin-Elmer: UV-Vis Lambda 25 ،Avantesو

طول موج  475 nmاتفا افتاده بههود ،بنههابراین نورتههابی نقههاط

 Shimadzu 8700sبا قرص  KBrاندازهگیری شههد .تصههاویر

کوانتومی مربوط بههه گههاف انههرژی نمیباشههد بلکههه بههر اسهها

میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM)1با اسههتفاده از دسههتگاه

مقاات گزارش شده [ ]11-10نورتابیها مربوط بههه نقصهههای

میکروسکوپ الکترونی  JEOL-JEM 1400بهها ولتههاژ شههتاب

سطحی میباشد .از مقایسه طیفهای جذبی برای نمونه مرجع،

دهنده  120 kVبهدست آمد.

دز 1 kGyو  20 kGyتابش گاما همانطور که مشاهده میگردد
با افزایش دز ،گاف انرژی کاهش یافته است .با کههاهش انههرژی
گاف اندازه نقطه کوانتومی افههزایش مییابههد [ .]10بنههابراین بهها

 .3بحث و نتایج

افزایش دز پرتوهای گاما اندازه نقاط کوانتههومی افههزایش یافتههه

جذبی نقاط کوانتومی CdS

اندازه ذرات مربوط میشود .تابش گامهها میتوانههد انههرژی ازم

شک - 1الف طیف فوتولومینسانس نقههاط کوانتههومی  CdSبهها

برای رشد نانوذرات را فراهم کند .در مقاات اشاره میشود که

غلظه ههت نسهههبی  )0/4 mg/cc( 0/02را در ناحیهههه طه ههول

تابش گاما در آب منجر به تولید عواملی همچون رادیکال آزاد،

مهوج  650-400 nmبرای دزهای مختلف پرتههوی گامهها نشههان

 e-,e+ ,H+و ...میشود [ .]12رادیکالهای آزاد باعث میشههوند

میدهد .دزهای پرتههوی گامهها شههام ،1000 ،100 ،10 ، 0 Gy

که مولکولهای پوششی از سطح ذرات جدا شود و ذرات بهههم

 20000هستند .قلههه طیههف در طههول مههوج  475 nmمشههاهده

بچسههبند و باعههث رشههد آنههها شههود .در نهایههت مولکولهههای

میشود .همانطور که مشاهده میگردد شدت فوتولومینسانس با

پوششی اضافی درون محلول یا مولکولهای جدا شده به سطح

Transmssions Electron Microscope

1

ذرات بزرگ بچسبند طوریکه محلول نهایی بعد از تابش ،برای
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 .1.3اثر تابش گاما روی شدت فوتولومینسانس و طیففف

است .در نتیجه علت تغییرات شدت فوتولومینسانس به افزایش
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 .4.2مشخصهیابی

 3/54دچار یک خیز شدید میشود .انرژی وسط این بههازه eV
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ذراتی که زیاد رشد نیافتهاند ،از نظر شیمیایی پایههدار اسههت .در

شک  2،1و - 3الف نتیجه میشود که با افزایش غلظههت نقههاط

[ ]13در

کوانتومی میزان آسیب تابشی در  20 kGyکاهش یافتههه اسههت،

اینجا صاد است .ذرات کوچکتر بههه نفههع ذرات بههزرگ کنههار

به طوری که در شک - 3الف کههه غلظههت بیشههترین مقههدار را

رفتهاند و اشعه گاما انرژی ازم برای این کار را فراهم میکند و

دارد (غلظت نسبی  )1در دز  20 kGyشههدت فوتولومینسههانس

سرعت رشد را تسریع میکند.

میزان قاب توجهی( از  0تا  )1300دارد و در شک  -2الف بهها

واقع میتوان گفت که مکانیزم رشد استوالد رایپنینه

غلظت نسبی  0/1شدت فوتولومینسانس بههین  0تهها  200تغییههر
کرده است.
در حالی که در شک  -1الف که مربوط به نقاط کوانتههومی
با کمترین میزان غلظت (غلظههت نسههبی  ) 0/02اسههت ،شههدت
فوتولومینسانس در دز  20 kGyتقریباً صفر شده است .بنابراین
میتوان استدال نمود کههه بهها کههاهش غلظههت حساسههیت مههاده
نورتاب نسبت بههه تههابش افههزایش مییابههد .در نتیجههه احتمههال
استفاده از نقاط کوانتومی با غلظتهای بسیار پایین برای کاربرد
در دزیمتری پرتوهای گاما در آینده وجود دارد.
شک های  2و  -3ب به ترتیب طیف جذبی قسههمت الههف
شک های  2و  3را نشان میدهند که تغییرات آن همانند شههک
 -1ب میباشد با این تفاوت که با افزایش غلظت ،گاف انرژی

مرجع دارد .همانطور که ذکر شد بهها اسههتفاده از نمههودار طیههف
جذبی ،میتوان انرژی گاف را بهدست آورد و با جایگذاری آن
شکل ( :)1الف) طیف فوتولومینسانس و ب) طیف جذبی نقاط
کوانتومی  CdSبا غلظت نسبی  )0/4 mg/cc( 0/02برای دزهای مختلف
پرتوی گاما.

شک - 2الف و - 3الف طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتههومی
 CdSبه ترتیب با غلظتهههای  2 mg/ccو  20در بههازه طههول
موج  650-400 nmرا برای دزهای مختلف پرتوی گاما نشههان

در رابطه تقریب جرم مؤثر [ ]10اندازه نقاط کوانتههومی  CdSرا
میتوان محاسبه نمود .رابطه تقریب جرم مؤثر که در زیر آمههده
است رابطهای بین انرژی گاف نقاط کوانتههومی و انههدازه آنههها
میباشد.
( )1

h2 1
3.572e 2 0.779e 4
( )−
−

2
2d 
3d
h 2

E = E +

 475 nmاتفهها افت هاده اسههت .همچنههین رونههد تغییههر شههدت

نقطه کوانتومی ،انرژی گاف ماده حجیم ،قطر نقطههه کوانتههومی،

فوتولومینسانس برای هر دو شک با افزایش دز هماننههد شههک

جرم کاهش یافته الکترون و حفره ،ضریب دیالکتریههک ،ثابههت

 -1الف میباشد .همانطور که مشاهده میشهود از مقایسههه سههه

پالنک و بار الکترون میباشد.

] [ DOI: 10.22052/8.3.1

میدههد .همانند شکه  -1الف قههله طیههف در طههول مههوج

کههه  h ،  ،  ، d ، E ، Eو  eبههه ترتیههب انههرژی گههاف

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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کوانتومی  CdSبا غلظت نسبی  )2 mg/cc( 0/1دزهای مختلف پرتوی

کوانتومی  CdSبا غلظت نسبی  )20 mg/cc( 1برای نمونه مرجع و دز

گاما.

20 kGy

در جدول  1اندازه و گاف انرژی نقههاط کوانتههومی بههرای همههه

جدول ( :)1اندازه و انرژی گاف نقاط کوانتومی با غلظتهای متفاوت

غلظتها و دزهای مختلف پرتوی گامهها بهدسههت آمههده اسههت.

برای دزهای مختلف پرتوی گاما.

کوانتومی ()nm

()eV

()kGy

3/25

3/35

0

3/47

3/23

1

4/22

2/95

20

3/25

3/35

0

3/30

3/32

1

مرجههع  3/25 nmو در دز  20 kGyبههرای غلظتهههای نسههبی

3/97

3/03

20

 0/1 ، 0/02و  1ب ههه ترتی ههب بهراب ههر  3/97 nm، 4/22 nmو

3/25

3/35

0

 3/47 nmمیباشد .به عبارتی با افههزایش غلظههت ،تهأثیر تههابش

3/47

3/23

20

دادههای جدول نشان میدهد که برای همههه غلظتهههای نقههاط
کوانتومی با افزایش دز انرژی گاف کاهش و اندازه ذره افزایش
یافته است .در نتیجه تابش پرتوهای گاما منجر بههه رشههد ذرات
شده است .همچنین مشاهده میشود در دز  20 kGyبا افزایش
غلظت ،اندازه نقطه کوانتومی نسبت به نمونه مرجع (دز )0 Gy
کمتر دچار تغییر شده است ،به طوری که اندازه نقطه کوانتههومی

پرتوهای گاما روی رشد نانوذرات کاهش یافته است.

0/02

0/ 1

1

] [ DOI: 10.22052/8.3.1

اندازه نقطه

انرژی گاف

دز گاما

غلظت نسبی

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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 .2.3اثر تابش گاما بر روی پیوندهای مولکولی

همانطور که مشاهده میشود قله مربوط به جذب کششی پیوند

شک  -4الف طیف مادون قرمز نقاط کوانتومی با غلظت نسبی

 SHدر طیف قسمت الف وجود ندارد ،که بیانگر پیوند TGA

 1را برای نمونه مرجع و نمونهههای کههه تحههت تههابش 20 kGy

با نقاط کوانتومی  CdSاست.

قرار گرفته را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود تمههام
قله های جههذب هههر دو نمونههه بههر یکههدیگر منطبه میباشههد.

 .3.3اندازه نقاط کوانتومی

بنابراین تابش گاما باعث شکست هیچ پیونههد مولکههولی نشههده

شک -5الف تصههویر میکروسههکوپ الکترونههی عبههوری نقههاط

است .در نتیجه با توجه به طیفهای نوری میتههوان گفههت کههه

کوانتومی نمونه مرجع را نشان میدهد .نقههاط کوانتههومی همههان

مکانیزم اصلی تغییرات نورتابی تحت تهأثیر تههابش گامهها رشههد

نقاط مشکی رن

به صورت دایرهای ماننههد هسههتند .شههک -5

نقاط کوانتومی است .شک - 4ب طیف مادون قرمز مربوط بههه

ب هیستوگرام استخراج شده از تصویر قسمت الههف میباشههد.

عام پوششی تیوگلیکولیک اسید( )TGAمیباشد [.]11

همانطور که مشاهده میگردد اندازه اکثر نقاط کوانتههومی برابههر
 3 nmبود .اندازه نقاط کوانتومی مرجههع کههه از رابطههه تقریههب
جرم مؤثر [ ]10محاسبه گردید برابر  3/25 nmبهدست آمد کههه
تطاب خوبی با مقدار اندازهگیری شده دارد.

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

شکل ( :)4طیف تبدیل فوریه مادون قرمز الف) نقاط کوانتومی با غلظت

پوشش تیوگلیکولیک اسید (.]11[ )TGA

 CdSمرجع و ب) هیستوگرام بهدست آمده از قسمت الف.

] [ DOI: 10.22052/8.3.1

نسبی  1برای نمونه مرجع و نمونهی تحت تابش  20 kGyو ب) عامل

شکل ( :)5الف) تصویر میکروسکوب الکترونی عبوری نقاط کوانتومی

جلد هشتم ،شماره 3

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی  CdSبا غلظتهای مختلف تحت تابش...

7

 .4نتیجهگیری
در این مقاله خواص نوری نقاط کوانتههومی  CdSتحههت تههابش

کوانتومی افزایش مییابد .عالوه بههر ایههن طیههف تبههدی فوریههه

پرتوهای گامای کبالت 60-جهههت کههاربرد در دزیمتههری مههورد

مادون قرمز نشان داد که در اثر تابش گاما هیچ پیوند مولکههولی

بررسی قرار گرفت .غلظتهای مختلف نقاط کوانتومی محلههول

دچار تغییر نشد ،بنابراین تنها دلی تغییرات مشخصههات نههوری

در آب در بازه دز  20-0 kGyمورد مطالعه قرار گرفت .نتههایج

تحت تأثیر تابش گاما ،افزایش اندازه نقههاط کوانتههومی بههود .در

نشان دادند که با کاهش غلظت نقاط کوانتومی ،حساسیت مههاده

نهایت با توجه بههه رونههد افزایشههی شههدت فوتولومینسههانس بهها

نسبت به تابش گاما افزایش یافههت بهطوریکههه در دز 20 kGy

افههزایش دز چشههمه گامهها بههرای نقههاط کوانتههومی  CdSبهها

ماده کامالً آسیب دید .برای نقاط کوانتومی با غلظتهای  0/4و

غلظت  0/4 mg/ccاین نتیجه حاص گردید که در غلظتهای

 2 mg/ccبهها افههزایش دز تهها  1 kGyشههدت فوتولومینسههانس

پههایین ،امکههان اسههتفاده از ایههن مههاده نورتههاب در کاربردهههای

افزایش یافت .با استفاده از طیف جذبی و رابطههه تقریههب جههرم

دزیمتری وجود دارد.

مؤثر مشاهده گردید که در اثر تابش پرتوهای گاما ،اندازه نقههاط

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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