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 طالذرات ساختار کریستالی الیه نازک نانو ویژگی های اپتیکی و بررسی اثر بازپخت بر روی
 منصور، نسترن ؛ساناز، انتظاری

 تهران اوين ، ، ه شهيد بهشتیفيزيك دانشگا گروه

 

 چکیده
ه عنوان مواد پالسمونی مورد توجه بسياری ب ای زيستیحسگره و ميکروالکترونيك آنها در فوتونيك، با توجه به ويژگی های کاربردی طالاليه های نازک نانوذرات 

به روش اليه نشانی سانتريفيوژ بر روی زير اليه کوارتز تهيه شده است. کلوئيد نانوذرات طال از طريق کاهش  طال ذراتاليه نازک نانو، در اين کار است. محققيناز 

است. با اين روش اليه نشانی، فيلم نانوبلور های خالص طال با پيك پالسمونی جايگزيده در بيشينه طول  يترات در محيط آبی آماده شدهنمك طال توسط سديم س

در تشکيل رزونانس پالسمونی سطحی با پيك جايگزيده بازی می کند. دمای بازپخت نقش مهمی ست. نتايج کار ما نشان می دهد شده ا تهيهنانومتر  555موجی 

فيلم   مورفولوژی سطح نانومتر هستند. 52همگی کروی شکل بوده و دارای قطر متوسط انباشته،  ی روبشی فيلم نشان می دهد نانوذراتتصاوير ميکروسکوپ الکترون

 فيلم اپتيکیويژگی های  طيف پراش اشعه ايکس خاصيت کريستالی فيلم با فاز خالص طال را نشان داده است.. مشخص شده است توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی
اليه نازک نانوذرات طال از کلوئيد نانوذرات طال  ی شده است. اين کار تحقيقاتی مسير  ساده ای ر ا برای تهيهبررس مرئی -توسط طيف سنجی فرابنفشنانوذرات طال 

  پايدار، ساخته است. مواد پالسمونیساخت  جهتگزينه مناسبی  و آن ها را ها حفظ شدهت رزونانس سطحی در اين اليه نازک ارائه کرده است؛ به طوريکه خاصي
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Abstract 
 

 Nanogold thin film as a plasmonic material has been attracted considerable interests by many researchers due 

to its wide applications in the field of photonics, microelectronics and bio-sensing. In this work, gold 

nanoparticle thin film on a quartz substrate is prepared by the centrifuge deposition of nanoparticles from a 

colloidal solution which has been synthesized by using the sodium citrate reduction of HAuCl4 in the water. This 

preparation technique provides pure crystalline nanogold thin film with the localized surface plasmon 

resonance (SPR) peak at 552 nm. Our results show that annealing temperature plays an important role in 

formation of sharp SPR band in the film. Scanning electron microscopy (SEM) of the film reveals that gold 

nanoparticles are all sphere shaped with average diagonal of 21±4 nm. The film is studied by atomic force 

microscopy (AFM) allowing the determination of its surface morphology. The results of X-ray diffraction 

analysis (XRD) show that the film is well crystallized with the pure phases of gold. Optical properties of 

nanogold thin film have studied by UV-visible spectrometer. This work suggests a simple pathway to fabricate 

nanogold thin film from colloidal sample maintaining stable SPR for plasmonics applications. 

  

PACS No.  61, 68, 73 

 

 قدمهم
خصوصا نانوذرات طال،  در دهه اخير، توليد نانوذرات فلزی     

 ،فوتونيك، الکترونيكبه دليل کاربرد وسيعشان در  ،نقره و مس

ت های زيستی، توجه زيادی جلب کرده اس و حسگر کاتاليست

ای در توسعه علم و نانوذرات طال نقش ويژه در اين ميان .[2]

برخی از  داليل کاربرد وسيع ايناست. فناوری نانو ايفا کرده
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طال پايدارترين فلز بی اثر در مقياس نانو  نانوذرات عبارتند از:

در مقايسه با مس و نقره يك رسانای الکتريکی به مراتب ، است

يميايی منحصر به فردی را ارائه داده بهتر از سيليکون است، سطح ش

ا توجه به اخيرا ساخت فيلم نانوذرات فلزی ب [.5]است و غيره 

ويژگی پايداری آنها و تشکيل رزونانس پالسمون سطحی به عنوان 

مواد پالسمونی مورد توجه زياد محققين جهان قرار گرفته است 

[3 .] 

فيلم نانوذرات طال  ،اين کار با استفاده از روش سانتريفيوژ در     

 ،بر روی زير اليه کوارتز تهيه شده است. سپس خصوصيات اپتيکی

طيف سنج  دستگاه و ساختار کريستالی فيلم توسطژی موفولو

آناليز پراش اشعه نيروی اتمی،  ميکروسکوپ مرئی،-فرابنفش

ايکس و ميکروسکوپ الکترونی روبشی مشخصه يابی و گزارش 

داده شده است. نتايج اين کار نشان ميدهد که تشکيل رزونانس 

به  . داليل مربوطدارد نياز به بازپختپالسمون سطحی فيلم 

 تشکيل پالسمون سطحی در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

      

 بخش تجربی
، نانوذرات طال به روش کاهش سديم سيترات تهيه اين کار در     

 (HAuCl4)  نمك طال برای اين منظور محلولی از .ه استشد

از سديم درصد وزنی  2و محلول  درصد وزنی 0.02با غلظت 

محلول در حال جوش  ميلی ليتر 50. به سته اسيترات تهيه گرديد

. پس ه استشد محلول سديم سيترات اضافهميلی ليتر   5..0طال، 

ثانيه ديگر  0.ثانيه رنگ محلول در حال جوش آبی و پس از  55از 

که اين تغير  ه است،قرمز درخشان تغير يافت رنگ محلول از آبی به

الزم . [4] است در محلولرنگ نشان دهنده تشکيل نانو ذرات طال 

برای به ذکر است در حين تهيه نانوذرات طال محلول مورد استفاده، 

از تغيير غلظت هنگام جوشيدن، تحت عمل رفالکس جلوگيری 

تشکيل نانو ذرات طال بوسيله طيف همچنين  .استقرار گرفته 

 .ه استدر فاز مايع مورد تائيد قرار گرفتمرئی  -بنفشفرا

جنس کوارتز از  زير اليه ،ک نانوذرات طالبرای تهيه فيلم ناز     

. تميز به کار برده شده است  20mm×9mm×1mmابعاد با

اليه با آب  دا زيرکردن زيراليه طی چند مرحله انجام شده است. ابت

 توسط دستگاهسپس  .داده شده استو شو و مواد شوينده شست 

کلروفرم، بار تقطير، اتانول، استون،  4به ترتيب در آب نيك آلتراسو

دقيقه  5هر کدام به مدت بار تقطير  4استون، اتانول و نهايتا آب 

دی  ماده از اليه . جهت چربی زدايی زير[5] تميز شده است

در  .ه استدقيقه استفاده گرديد 50به مدت  (CH2Cl2)کلرومتان 

از دستگاه خشك کن در  مراحل برای خشك کردن زير اليه تمام

 .ه استديداستفاده گر C˚ 200دمای 

و  در محفظه مخصوص قرار دادهجهت اليه نشانی، زيراليه      

ذرات طال ،محفظه در دستگاه  پس از اضافه کردن محلول نانو

دقيقه قرار داده  5دور بر دقيقه به مدت  0000با سرعت سانتريفيوژ 

در اثر نيروی گريز از مرکز . در اين حالت نانوذرات طال ه استشد

، به سمت زير اليه شتاب در اثر چرخش سانتريفيوژبه آنها  وارده

 [. سپس اليه نازک طال0ميگيرند و روی آن اليه نشانی ميشوند ]

قرار   C˚ 200ه در دستگاه خشك کن در دمای دقيق 25به مدت 

 .داده شده است

و در   در کوره ديجيتالی قرا داده شده استطال نهايتا اليه نازک     

درجه بر  5به مدت يك ساعت و با شيب دمايی  C˚400 یدما

رفولوژی و تصوير سه مو .در حضور هوا بازپخت شده استدقيقه 

ميکروسکوپ نيروی اتمی تهيه شده است.  بعدی سطح توسط

از نمونه  اندازه و شکل نانوذرات اليه نشانی شده با تصوير برداری

. ه استبا استفاده از ميکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد

 مرئی -طيف سنج فرابنفش دستگاه طيف جذبی اليه ها توسط

. ساختار کريستالی و سايز بلورک ها است گرفته قرار همورد مطالع

 .ه استبا استفاده از پراش اشعه ايکس مشخص گرديد

 

 نتایج و بحث
ی زير ت طال را بر رومورفولوژی اليه نازک ذرا الف -2شکل      

که توسط ميکروسکوپی نيروی اتمی  اليه کوارتز نشان داده است؛ 

ی سطح نمونه در شکل تهيه شده است. تصوير سه بعدی مورفولوژ

ب آورده شده است . همانطور که مالحظه ميشود نانوذرات  -2

از  طال به طور يکنواخت بر روی سطح اليه نشانی شده است.

مطالعه تصاوير ميکروسکوپ نيروی اتمی، زبری سطح اليه نازک 

 نانومتر بدست آمده است. .3نانومتر و افت و خيز آن  4.4
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 ژی اليه نازک نانوذرات طال بر روی زير اليه کوارتز: مورفولو الف -2شکل 

 

 
 

  اليه نازک نانوذرات طال بر روی زير اليه کوارتزتصوير سه بعدی  ب : -2شکل 

 

باز از  قبل و بعدطال  طيف جذبی فيلم نانوذرات 5شکل در      

مقايسه شده است. همانطور که در نمودار  C˚ 400در دمای  پخت

ونانس پالسمون سطحی بعد از پخت در اليه رزمشاهده می شود 

 555در و بيشينه جذب رزونانسی آن  نازک تشکيل می شود

  نانومتر است. 44برابر با  (HWHM) نانومتر است و پهنای آن

 

 3طيف جذبی کلوئيد نانوذرات طال با فيلم بازپخت شده در شکل 

شده است. همانطور که مالحظه می شود طيف جذبی اليه مقايسه 

ازک در مقايسه با طيف جذبی کلوئيد دارای پهن شدگی است و ن

جابجا شده به سمت طول موج های بلند نانومتر  55بيشينه آن 

داده  نشان 4ماه در شکل  5ه شده پس از پايداری فيلم تهي است.

 شده است.

 
 مقايسه طيف جذبی اليه نازک نانوذرات طال قبل و پس از بازپخت:    5شکل 

 
 مقايسه طيف جذبی اليه نازک نانوذرات طال و کلوئيد نانوذرات طال :  3شکل 

 
 : بررسی پايداری اليه نازک نانوذرات طال توسط طيف جذبی 4شکل 

 

ساختار کريستالی فيلم را که توسط پراش اشعه ايکس  5شکل      

نمايانگر تشکيل  تحليل تهيه شده است، نشان داده است. نتيجه اين

(، 550، )(500(، )222ال طال در صفحات )فاز خالص کريست

 ( است.300)
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 : طيف پراش اشعه ايکس اليه نازک نانوذرات طال 5شکل 

 

به رک های فيلم شرر اندازه نانوبلو -یابيبا استفاده از فرمول د     

، 3..2، 25.1ترتيب صفحات کريستالی ذکر شده در باال برابر با 

متوسط آنها در  و اندازه تشده اس محاسبهنانومتر  25.0و  4.5

 .نانومتر است 25حدود 

ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح تصوير الف  -0شکل      

بازپخت   C˚ 400 بازپختدر دمای  را اليه نازک نانوذرات طال

دازه نانوذرات اليه نشانی اننمودار توزيع فراوانی  .نشان داده است

نانومتر و  52را  ب(، اندازه متوسط نانوذرات -0شکل ) شده

در  .نانومتر بدست محاسبه کرده است 4انحراف از معيار آن ها را 

مقايسه با نتايج اندازه گيری سايز با استفاده  از طيف پراش اشعه 

برای سايز نانو ذرات نتايج دقيقی را  (، نانومتر 25 ) ايکس فيلم

. به نظر ميرسد که مد استفاده شده جهت تخمين نزده استفيلم 

تهيه طيف پراش اشعه ايکس اليه های نازک اندکی پهن شدگی در 

 می نمايد. فاز صفحات کريستالی

 
تصوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح اليه نازک  : الف -0شکل

 00000نانوذرات طال با بزرگنمايی

 
 وی زير اليه کوارتز: توزيع فراوانی نانوذرات طال بر ر ب -0شکل 

 

 نتیجه گیری
نانومتر،  52 متوسط با اندازه ،طال بلورنانواليه نازک  در اين کار     

سانتريفيوژ  توسط روشبه طور يکنواخت بر روی زير اليه کوارتز 

اپتيکی و ساختار کريستالی آن مشخصه يابی  های تهيه و ويژگی

تشکيل رزونانس پالسمونی  که شده است. نتايج نشان می دهد

  C˚ 400به بازپخت فيلم در دمای  مندازاليه نازک ني ندر ايسطحی 

 555نه در طول موج ياست. پيك پالسمونی تشکيل شده دارای بيش

اين کار تحقيقاتی مسير  ساده ای  نانومتر است. 44 نانومتر با پهنای

تکنولوژی ارائه کرده استا برای تهيه مواد پالسمونی نانور
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