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 مقدمه -1
رسانای بدون بعد هستند که های نیمکریستالکوانتومی، نانونقاط 

-توان در بخش وسیعی از رشتهدارای خاصیت نورتابی بوده و می

رسانا ذرات نیمها استفاده کرد. این نانوها و علوم مختلف از آن

های های الکترواپتیکی، بارکددر موارد بسیاری از قبیل دستگاه

های محاسباتی مورد استفاده قرار های نوری و برنامهترطیفی، فیل

رسانا در های نیمکوانتومی، بلوراند. در واقع نقاطگرفته شده

-IIهای متری بوده که متشکل از ترکیب عناصر گروهمقیاس نانو

VI  و یا عناصرIII-V [. 1]هستند 

وم، های زیادی مانند: اکسید تیتانیاگرچه تاکنون فوتوکاتالیست

کارگرفته های دوپه شده مختلفی سنتز و بهاکسید روی و نمونه

اند، اما تا به امروز تحقیقات بسیار کمی در زمینه خاصیت شده

-رسانا یا همان نقاطفوتوکاتالیستی نانوذرات کوانتومی نیم

 عنوانکوانتومی به[. نقاط2کوانتومی صورت گرفته است]

وند که با توجه به باالتر بودن شهادی شناخته مینانوذرات نیمه

رسانا در نسبت سطح به حجم )حجم موثر( در ذرات نیم

ای خود، امکان جذب بیشتر فوتون مقیاس نانو از همتایان توده

شود. عالوه بر این، نوترکیبی در سطح فوتوکاتالیست میسر می

شدت با کاهش اندازه رساناها بهحفره در نیم-زوج الکترون

رسانا، انرژی یابد. با کاهش اندازه نانوذرات نیممیذرات، کاهش 

شکاف نوار تا حد زیادی افزایش یافته که به نوبه خود منجر به 

گردد. پتانسیل اکسیداسیون و احیاء باالتر در این سیستم می

[3.] 

بهبود روش اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر هدف از این کار، 

ن دسته جدیدی از نانوعنواکوانتومی به نقاط استفاده از

 های رنگی است. نقاطهای برای حذف آالیندهفوتوکاتالیست

مرکاپتواتانول به -2کوانتومی سولفید روی اصالح شده با عامل 

 درتمند تصفیه آبروش قکوانتومی به عنوان نقاط اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر

 2محمد فارسی، 1*رضا رجبیحمید

 .، دانشکده علوم پایهیاسوج، دانشگاه دولتی یاسوج -1

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، واحد آموزششیراز، سازمان آتش -2

فرایند اکسیداسیون پیشرفته با  آالینده های رنگی  محلول های آبی حاوی یک روش موثر با کارائی باال برای تصفیه ،تحقیق این در چکیده:
 بدون و اتاق دمای در مرکاپتواتانول-2 حضور و در آبی محیط درارائه شده است.نقاط کوانتومی  (ZnS)روی سولفید کوانتومینقاطمبتنی بر 

 اشعه هایی مانند پراشذرات تهیه شده با استفاده از تکنیکنگاری نانومشخصه. شد روش ترسیب شیمیایی تهیهبه آلی حالل گونه هر از استفاده
 مجزا در پیک سه ، وجودXRD ویالگ. انجام گردید  (TEM) عبوری الکترونی میکروسکوپ و UV-Vis ، اسپکتروفتومتری(XRD) ایکس

اسپکتروفتومتری  هایبررسی .داد نشان را خالص روی سولفید ذراتنانو به مربوط مکعب کریستالی و ساختار( ٣ 1 1) و( 2 2 ٠) ،(1 1 1) موقعیت
UV-Vis تومیکواننقاط ادامه در .نانومتر بود 282-26٠در محدوده  نشان دهنده یک باند پهن جذبی کوانتومینقاط ZnS به عنوان  شدهتهیه

 تجربی موثر هایپارامتر تاثیر. شد گرفته کار ویولت بعنوان مولکول الگو بهکریستال آالینده رنگفوتوکاتالیست های نانومقیاس جهت حذف 
دست آمده، تایج بهبا توجه به ن .گردید بررسی حذف رنگ کارایی بر مقدار نانوفوتوکاتالیست و نمونه pH غلظت رنگ، ،تابش زمان شامل

 .بدست آمد =2/11pHدقیقه در  ٣٠ در زمان تعادلذرات سنتز شده و گرم از نانومیلی 1٠( در حضور <0٠٪بیشترین میزان رنگبری )

 بنفش ءفوتوکاتالیست، تابش ماورانانویداسیون پیشرفته، تصفیه آب، اکس  کلیدی:هایواژه

 

 

واژه، ... 6تا  ٣واژه، واژه کلیدی  6تا  ٣، واژه کلیدی واژه 6تا  ٣واژه کلیدی واژه های کلیدی:
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روش ترسیب شیمیایی در محیط آبی و دمای اتاق انجام 

کوانتومی سنتز شده با نگاری نقاطمشخصهپس از گردید. 

برای بررسی خاصیت  فی مختلهااستفاده از تکنیک

از آالینده رنگی  شده،کوانتومی تهیهفوتوکاتالیستی نقاط

های تجربی ویولت استفاده گردید و تاثیر پارامترکریستال

 مورد مطالعه قرار گرفت.  مختلف بر کارایی رنگبری آن

 بخش تجربی -2
 -2(، 2/08%آبه )4روی (، نیترات08آبه )%0سولفیدسدیم

-(، سدیم33کلریدریک اسید )%(،89ل)%اتانومرکاپتو

-باال از شرکت ویولت با خلوصهیدروکسید و رنگ کریستال

 های مواد شیمیایی مرک و سیگما تهیه شدند.

 ها و وسایل مورد نیازدستگاه -2-1
مدل  UV-Visفتومتر جذبی دستگاه اسپکترو ازدر این تحقیق 

LAMBADA-25 ،(المپHolland) 36W UV 

Philips، گاه میکروسکوپ الکترونی عبوری مدل دست

Zeiss-EM10C-100 KV دستگاه آنالیز پراش پرتو ایکس ،

ساخت شرکت  828متر مدل pH و، STOE-Stidy-mpمدل 

 گردید. استفادهمتر اهم 

 خالص کوانتومی سولفید رویروش سنتز نقاط -2-2

گونه کوانتومی در دمای اتاق و بدون استفاده از هرسنتز نقاط

دهی شیمیایی به شرح زیر انجام ل آلی با روش رسوبحال

های مول بر لیتر از نمک 1/٠لیتر محلول میلی 22٠ ابتداگردید: 

کننده بطور جداگانه تهیه سولفید و عامل مهارروی، سدیمنیترات

دهانه منتقل و روی گردید. محلول نیترات روی را به بالن سه

آرگون )برای حذف همزن مغناطیسی، زیر هود و تحت گاز 

کننده رشد ذره اکسیژن محلول( قرار داده شد. سپس عامل مهار

ریخته و در طول آزمایش بصورت قطره قطره در دراپینگ فانل 

به محلول نیترات روی درون بالن افزوده می گردد. پس از اتمام 

مول بر لیتر به بالن  1/٠سولفید  کننده، محلول سدیمعامل مهار

. با افزودن محلول سولفید سدیم، ذرات کلوئیدی افزوده می شود

شوند. در مرحله بعد سولفید روی به تدریج در بالن ظاهر می

کوانتومی سولفید روی سنتز شده، سانتریفیوژ شده و رسوب نقاط

درجه سانتیگراد خشک و برای  2٠بدست آمده در دمای 

 گیرند.مطالعات بعدی مورد استفاده قرار می

 کوانتومی نقاطیون پیشرفته مبتنی بر اکسیداس  2-3

، ابتدا حجم مشخصی CVزدایی از رنگ برای آزمایش رنگ

لیتر( از رنگ مورد نظر با غلظت معینی تهیه و پس از میلی 1٠٠)

گرم( تحت تابش میلی 1٠کوانتومی )و افزودن نقاط pHتنظیم 

 UVقرار داده شد. فاصله بین محلول رنگ و منبع نور  UVنور 

متر ثابت نگهداشته شد. سپس سانتی 12ها تمامی آزمایش در

برای شروع واکنش روشن شد. حذف رنگ از UV  المپ

مانده با ها در فواصل زمانی منظم، بررسی و رنگ باقینمونه

زدایی گیری شدند. بازده رنگروش اسپکتروفتومتری اندازه

(DE%)  در طول زمان با توجه به کاهش شدت جذب رنگ

  محاسبه شد.تابش 

 یج و بحثنتا -3  

  XRDمطالعه  -3-1
تعیین ترکیب فاز، ساختار و اندازه ذرات برای بحث در خواص 

-از نانو XRDهای[. الگو4فیزیکی بسیار مهم هستند ]

کننده شده با عامل مهارفوتوکاتالیست سولفید روی خالص تهیه

ان نش 1دهی شیمیایی در شکلمرکاپتواتانول به روش رسوب-2

شود، الگوی پراش سه داده شده است. همان طور که دیده می

-( را نشان می ٣ 1 1( و )  2 2 ٠(، )  1 1 1پیک مجزا در محل ) 

به  6/26 ˚و 48˚، 6/28 ˚برابر با θ 2هایدهند که در موقعیت

شوند. با این حال به دلیل اندازه بسیار کوچک ترتیب مشاهده می

شدگی ای پراش دارای مقداری پهنهذرات مورد نظر، پیکنانو

ذرات سولفید روی دارای ماهیت هستند. با توجه به نتایج، نانو

[. اندازه بلور از عرض کامل در حداکثر نیمه 2کریستالی هستند ]

 1/1±2/٠[ 6]شرر -و با استفاده از معادله دبای XRDپیک اصلی 

 متر تخمین زده شد.نانو

 TEMنتایج  -3-1
-شده با مهارکوانتومی خالص تهیهنقاط TEMتصویر  2شکل

کوانتومی سولفید دهد. نقاطمرکاپتواتانول را نشان می-2کننده 

دهد. قطر متوسط روی، شکل کروی با توزیع هموژن را نشان می
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ذرات متر برآورد شده است. نانونانو 2/٠-٠/4ذرات در محدوده 

تواتانول به پایانی مرکاپ Sسولفید روی احتماال از طریق پیوند 

Zn مرکاپتواتانول -2کننده متصل هستند. همچنین عامل مهار

تر حتی را پوشش داده تا جمع نشوند و ذرات بزرگ ZnSذرات 

 [.2ای از زمان شکل نگیرند ]پس از یک دوره گسترده

 
 شده کوانتومی سولفید روی خالص تهیهنقاط XRDی : الگو1شکل 

 

 
 شده نتومی سولفید روی تهیهکوانقاط TEMیر تصو :2شکل 

 

 کوانتومی خواص نوری نقاط -3-3

ذرات سولفید شود، نانو)الف( دیده می ٣طور که در شکل همان

مرکاپتواتانول، یک شانه -2ده کننشده با مهارروی خالص تهیه

بنفش را ءمتر در ناحیه ماورانانو 26٠-282جذبی در محدوده

های سولفید روی اکروکریستالجذب م با توجه بهدهد. نشان می

متر، این جابجایی را می توان به اثر حبس نانو ٣2٠در حدود 

 [.8] نانومتر نسبت داد 1٠کوانتومی و تولید ذرات با قطر کمتر از 

 1٣/4با توجه به نتایج، مقدار شکاف نواری بدست آمده

 ZnS انرژی شکاف نواری نورینسبت به ولت است که الکترون

)الف((.  ٣)شکل  است( کوچکتر الکترون ولت 4/٣ای )توده

هادی به علت [. افزایش انرژی شکاف نواری از یک نیمه8]

رود حفره است؛ در نتیجه، انتظار می-افزایش طول عمر الکترون

 [.0که واکنش فوتوکاتالیستی افزایش یابد ]

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 وی و )ب( شکاف نواری سولفید رطیف جذب نوری  )الف(: 9 شکل

 
 

 کوانتومیبررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نقاط -3-4

 های مختلف آالینده رنگیدر غلظت
کوانتومی سولفید روی خالص ، اثر به منظور بررسی کارایی نقاط

زدایی نوری ها توسط رنگفوتوکاتالیستفوتوکاتالیستی این نانو

و با استفاده از  UVویولت تحت تابش نور از رنگ کریستال

سنجی جذب نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. طیف جذبی  طیف

قبل و بعد از فرایند اکسیداسیون  ویولتمحلول رنگ کریستال

و همچنین اثر غلظت اولیه رنگ  UVتحت تابش نور و  پیشرفته

نشان داده شده است.  2و4های مختلف در شکلدر مدت زمان

تابیده شده  تواند نورهای رنگ بیشتری میدر غلظت باال مولکول

تواند به سطح های کمتری میرا جذب کند، در نتیجه فوتون

 [. 1٠شود ] %DEفوتوکاتالیستی برسد و باعث کاهش 

-زدایی با استفاده از نقاطمشخص است که رنگ 4از شکل

با سرعت  UVکوانتومی سولفید روی خالص زیر تابش نور 

-ر نقاطدر حضو 64/08زدایی %دهد. بازده رنگباالیی رخ می

-2کننده شده با مهارکوانتومی سولفید روی خالص تهیه
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کند دقیقه بدست آمد. نتایج اثبات می ٣٠مرکاپتواتانول بعد از 

کوانتومی خالص سولفید روی را به عنوان دسته توان نقاطکه می

-های با عملکرد باال برای رنگفوتوکاتالیستجدیدی از نانو

یولت در یک زمان مناسب و با وزدایی نوری از رنگ کریستال

 کوانتومی به حساب آورد. استفاده از مقدار کمی نقاط

 
 کوانتومیدر حضور نقاط CV: تغییرات جذبی رنگ 4شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

و  )باال(زداییمیزان رنگبر   CV: اثر غلظت اولیه محلول رنگ1شکل 

انی نانومتر در فواصل زم 135در  (پایین)تغییرات شدت جذب رنگ

 .معین

 

 pHاثر  -3-5

در  CVزدایی های نمونه بر بازده رنگاولیه محلول pHاثر 

ها با استفاده از نمونه pHمورد مطالعه قرار گرفت.  2-12محدوه 

هیدروکسید تنظیم شده کلریدریک و سدیمهای آبی اسیدمحلول

 6دقیقه در شکل  82است. نتایج بدست آمده برای زمان تابش 

برابر  pHزدایی در نشان داده شده است. حداکثر بازده رنگ

-( نیمهIEPالکتریک )با توجه به نقطه ایزو بدست آمد. 2/11

سطح pH [11 ،]=٠/8-2/8هادی سولفید روی در محدوده 

-اسیدی دارای بار مثبت و محلولهای فوتوکاتالیست در محلول

 pH[. از سوی دیگر، 12های قلیایی دارای بار منفی هستند ]

تواند گروه هیدروکسیل پایین با یک سطح با بار مثبت، نمی

کم،  pHمورد نیاز برای تشکیل هیدروکسیل را فراهم آورد. در 

یابد جذب رنگ کاتیونی در سطح فوتوکاتالیست کاهش می

ها دارای بار مثبت شده و در نتیجه، اتالیستزیرا سطح فوتوک

کنند و جذب های اصلی عمل میهای دافعه به عنوان نیرونیرو

دهند ها را کاهش میهای رنگ در سطح فوتوکاتالیستمولکول

[1٣ .] 

 زدایی در در شرایط بهینه.بر بازده رنگ pH: اثر 6شکل 

 کوانتومیاستفاده مجدد از نقاط -3-6
های سولفید روی فوتوکاتالیستاستفاده مجدد از نانومطالعه 

مرکاپتواتانول نشان داد -2کننده شده با عامل مهارخالص تهیه

در طول شش چرخه آزمایش، در شرایط CVزدایی از که  رنگ

-گرم از نانومیلی CV ،1٠گرم بر لیتر از رنگ میلی 2بهینه 

ش مورد بررسی دقیقه تاب 82و  2/11برابر  pHفوتوکاتالیست، 

زدایی، غلظت رنگ به قرار گرفت. بعد از هر آزمایش رنگ

گرم بر لیتر تنظیم شده است. نتایج، میلی 2مقدار اولیه خود یعنی 

کوانتومی سولفید روی خالص را برای بازده خوب و باالی نقاط

دهد.پس از چرخه پنجم یک نشان می CVزدایی از رنگ رنگ
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شود. با این حال، پس از ده میکاهش کوچک و تدریجی مشاه

های فعال مواد زدایی به علت اشغال سایتچرخه ششم از رنگ

های رنگ و دیگر مواد آلی کاهش فوتوکاتالیست با مولکولنانو

 .شودبیشتری مشاهده می

 مدل سینتیکی -3-7

های مختلف آنالیز و با سینتیک مرتبه های جذب در زمانداده

 ینتیکی مرتبه دوم در زیر آمده است:دوم منطبق شدند. مدل س

(1)  t/qt = 1/(kqe2) + qe(t) 

 kو  tظرفیت جذب تعادل و ظرفیت جذب در زمان  tqو  eqکه 

ها با جذب تجربی در [. داده14ثابت سرعت واکنش است ]

گرم بر لیتر( در حضور میلی 2/2-1٠) CVهای مختلف غلظت

ی قرار گرفت. براساس کوانتومی مورد بررسگرم از نقاطمیلی 1٠

رسم شده که یک خط مستقیم  tبر حسب  t/qtمدل مرتبه دوم، 

و ضریب جذب  kآید که با ضریب همبستگی باال بدست می

( به ترتیب از روی عرض از مبدا و شیب این خط qeتعادلی )

آورده  2در جدولنتایج بررسی های سینتیکی محاسبه گردد. 

 شده است. 
با ضریب همبستگی باال  (k)ینتیک مرتبه دوم : ثابت سرعت س2جدول 

(2R) زدایی از رنگ و غلظت کاهش یافته رنگ برای در حداکثر رنگ

  .کوانتومیدر حضور نقاط CVزدایی فوتوکاتالیستی از رنگ

DE(%) 2R 
K (ZnS) 

)1-(min 
eq 

غلظت اولیه رنگ 

گرم بر )میلی

 لیتر(

011 1/0 5-01×73/3 31/38 5/2 

72/88 1/0 7-01×118/0 38/08 1/5 

93/89 8889/1 7-01×35/0 99/02 5/3 

91/89 8883/1 7-01×25/2 79/8 1/01 

 

 
در  CVزدایی نوری از : مدل سینتیکی تایید شده برای رنگ7شکل 

-2کننده شده با مهارکوانتومی سولفید روی خالص تهیهحضور نقاط

 مرکاپتواتانول.
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Abstract:  

In this research, an efficient and high-performance method based on zinc sulfide quantum 

dots has been provided for treatment of aqueous solutions containing dye pollutants. QDs 

have been synthesized by a chemical precipitation method in aqueous media, in the presence 

of 2-mercaptoethanol, as capping agent, without organic solvents. The characterization of the 

prepared nanoparticles has been carried out by different techniques such as  X-ray 

diffraction, UV-Vis absorption spectrophotometry, and transmission electron microscopy. 

XRD patterns show three distinguished peaks at (1 1 1 ), (2 2 0), (3 1 1) positions with cubic 

crystalline structure of ZnS QDs. UV-Vis absorption spectrophotometric studies show a broad 

absorption band in the range of 260-285 nm. In addition, the prepared ZnS QDs were used as 

nano-scaled photocatalysts for the removal of crystal violet pollutant dye, as model molecule. 

The effect of experimental factors including time irradiation, concentration of dye, pH of 

sample, and nanophotocatalysts dosage on the removal efficiency have been examined. 

According to the results, maximum decolorization (>90%) has been achieved in the presence 

of 10 mg of the synthesized nanoparticles, after 30 min as equilibrium time, at pH of 11.5  

 

Keywords: Water Treatment, Advanced Oxidation Process, Nanophotocatalysts, UV 

Irradiation  
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