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 المركبات ع

واللمركبات 

 الداخلية من

Dرنة زاوية

و aو (أجزاء 

صلية (شكل

 2θ =1.60ا

في منطقة الط

R  

بات مع تلك

DH-Dsمن

سالسل األلكيل

تمد على محت

b(شكل  1:1

 المسافة بين

داخلية الذي ت

00l  تتتسع

006عكاس

ويزداد بإط 1

لى أن جسيمات

ث أن محتوى

ي إلى تركيب

م مسافات من

LD المتبلور

ساسي وتوس

كب. إذا كانت

2 A0 في ال

   المركبات.

نطقة الطبقة

قمنا بمقار 2)

سيمات النانو

LDH-D األص

األولى عند ه

ات النانوية ف

  داخلية.

Results an

pXR للمركب

م 23.9A0ي

مع س cحور

تعت LDHب

100للمركب

ن الزيادة في

مدد الطبقة الد

 االنعكاسات

fwمن االنع (

1:100ركب

وھذا يشير إل

 جزئيا، حيث

مكن أن يؤدي

سط المرجح لم

DH-DS من

لن البعد األس

انو في المركب

3.9ن يبقى

تزايد في كل

الفعل في من

(2 في الشكل

خفضة من جس

Dsھي تشبه

هانعكاساتطي

 كلي للجسيما

طقة الطبقة الد

nd Discu

RDة نماذج

تساوي dسافة

يبا موازية لمح

ساسية للمركب

27.6 A0 ل

والحقيقة أن.

شير إلى أن تم

نإمركبات ف

whmألقصى(

في المر 0.85

.10:100ب

يتوقع إقحاما

حام الجزئي يم

لمتوس على ا

م يط فيزيائي

حظة وذلك ل

 جسيمات النا

يجب أناسي

تتسع لنفس الت

د أدرجت با

نوية فائضة.

حميالت المنخ

وھ 30حوالي

يعط )2cشكل

خالل إقحام

انوية في منط

ussion شة

 قمنا بمقارنة

لى عند المس

 Ds تقع تقري

األس والمسافة

لتصل إلى 2

)1e(شكل  1

سيم النانو تش

في جميع الم

األصف الحد

50داد ليصل

للمركب 1.10

طبقية . وفقط ي

اإلقحا شامل.

يجريساسي

ية وجود خلي

ه من المالح

تحميلزيادة

ن البعد األسا

نھائيا أو أن تت

مات النانو قد

بجسيمات نانو

ت ذات التح

األولى عند ح 

(ش 25:100

56 A0 من خ

الناللجسيمات

www.trgma

ئج والمناقش

،(1)لشكل 

ت القمة األول

ة األلكيل من

ضھا البعض. و

 23.9اد من 

10:100كب 

المحتوي لجس 

.ات المذيب

كامل  لنص ض

بينما يزد، 0

00ل إلى قيمة 

د الصلبة الط

 كاف إلقحام

ن التباعد األس

إن إمكاني. حام

 يتم استبعاده

كبات يزداد بز

ئية فقط، فإن

ن 00lكاسات 

يد أن جسيم

ضير مركب ب

كبات المركبا

ر انعكاساتھا

mCdSe/m =0

6سي من ~ 

ل إقحام كلي لل

 

.com
 

النتائ

في ال

وكانت

سلسة

لبعض

وتزدا

للمرك

على

جزيئا

عرض

.580

ليصل

المواد

غير

مع أن

اإلقحا

ربما

للمرك

فيزيائ

عكناال

ولتأكي

بتحض

للمرك

تظھر

mLDH

األساس

خالل
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كبات 
شكل 
اطق 

.  

ة شابھ

زنك 

ماذج 

سات 

تبقى 

شكل 

LD 

ونات 

قيمة 

  

ة اكس للمرك
25: (c)الش .
مع منا (d)رة

25:100 (f)

) مش2dشكل 

ب من بلند الز

صغيرة من نم

 عند االنعكاس

في المركب ت

ب، الحجم والش

DH-Dsضيف 

ھي أيودھا ح

cm-11 أو ق

لحيود ألشعة
1 (b) 100و
النانوية الحر 

10:1 (e) 0و

C النانوية (ش

ركيب مكعب

لى منطقة ص

وضح قمتين

االنعكاسات ف 

نفس التركيب

تلك من مض

LD ،Ds وح

381حول  

 من نماذج ال
(a) ،10:100
CdSeمات

mCdSe =100

CdSeسيمات

،و يشير تر)

ت المشابھة إل

والتي تو 2ل

ھذهطبيعة  

ت النانو لھا ن

ارنتھا مع تل

DH-Dsف

ص النيتريت

ية منخفضة
m =5:100 )

ة اكس لجسيم
e/mLDHكيبة

لجسالمغطية 

(30)آخرين

الل الدراسات

من الشكل fو

وتوضحوية.

ة أن جسيمات

ت يمكن مقا

. في المضيف

قمة امتصاص

 يوضح زاوي
mCdSe/mLDH

حيود أشعةج
ات عند الترك

dodecane

Gautam وآ

كتّاب من خال

و e األجزاء

CdSe النانو

ت النانو الحر

راء للمركبات

.(3)ي شكل

في غياب ق

 على اليسار
Hند التركيبة

نة بين نموذج
لحيود للمركبا

p  منethiol

mت بواسطة

آھا ھؤالء الك

 موجودة في

من جسيمات

 في جسيمات

 تحت الحمر

C النانوية في

حيث تعزز

www.trgma

الشكل (2) 
LDH-C عن

 اليمين مقارن
بنماذج الصلة 

XRDموذج 

 التي وضعت

يمات كما رآ

X للمركبات

م (311)و 2)

ة تقريبا لتلك

  لمركبات.

طيف األشعة

CdSeيمات 

ة الداخلية ح

 

.com
 

شكل
CdSe
على

لھا ص

  

مإن ن

لتلك

للجسي

XRD

220)

مماثلة

في الم

طإن 

وجسي

الطبقة
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اص 

 من 

C-H 

حول 

جود 

ترفع 

شكل 

على 

ى أن 

ل من 

25: 

 من 

كبات 

يوجد امتصا 

عات السلفيت

H اھتزازات 

فع وتتحيل تر

عزيزه في وج

 مرة أخرى ت

(ش 1:100ب 

عالوة عوية. 

دة مشيرا إلى

السل االلكيل

100لمركب 

دة التي تنتج

(c) من مرك

3aفي الشكل 

S من مجموع

ن ننسبه إلى

سالسل االلكي

نوي يمكن تع

ھنا). 3bل 

اء من المركب

 CdSe النانو

من حيث الشد

تغطية مع سال

من الم IRاء 

الف في الشد

  

C  ،النانوية)
25:10.  

وفي ).3aشكل

SdOمدد من

cm- يمكن ان

عتھا إلى أن س

CdSe النان

2 cm-1 شكل)

تحت الحمرا

L وجسيمات

مشكل بسيط 

ئات عامل الت

 تحت الحمرا

مع اختال :1

dSeسيمات
00عند  (d)و

(ش IR طيف

ع اھتزاز متم

1- 2960و 2

ي تشير طبيع

ي في جسيم

2960و 293

األشعةطيف

LDH-DS

يتم تعديلھا بش

االلكيل لجزيئ

األشعةطيف

100:مركب

،(b) من جس
m =1:100 و

1364 c في

يتوافق مع 1

285 ،2930

والتي، DSن

dode المغطي

30، 2860ل

إن ط. (30)ة

من المضيف

ي C-Hلتمدد

عل سالسل ا

داخلية. إن ط

ص مشابھة للم

  ضيفة.

LDH-DS،
mCdSe/mLDH

cm-1ن حول

180cm-1ل

7 قوية عند

سل االلكيل من

 

ecanethiol

المتمددة حول

وتنتقل متحولة

صائص لكل م

صاصات في ال

صدر من تفا

ة للطبقات الد

ضح خصائص

لمصفوفة المض

من  IRيف
Hعند التركيبة

www.trgma

صاص الكربون

و واسع حول

 امتصاصات

ددة من سالس

.)32،33يا (

lجود عامل 

ا C-Hزات 

سل األالكيل و

يوضح خص 

 فإن االمتصا

ت متحولة تص

نات السطحية

) يوض3dل 

ض تحميل ال

 (3) (a) طي
LDH-C  ع

 

.com
 

امتص

حاد و

Ds.

المتمد

انتقالي

إن وج

اھتزا

سالس

3c(

ذلك،

تغيرا

األيون

(شكل

انخفاض

شكل
CdSe
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ا من 

5:1 

جود 

حيث 

ى ان 

نطقة 

عبارة 

ل مع 

في . 

سبھا 

حمة 

 ھي 

LD 

خالل 

4n ،

جسيم 

ضيف 

ليس 

جود 

2..  

d-h 

مات 

نة تم صنعھا

00ركبين ( 

تشير إلى وج

ھذه المناطق ح

رة كذلك إلى

ذج حيود المن

ع 4dلشكل 

ش على طول

ركب الكامل.

ي يمكن أن ننس

حالة الغير مقح

ھذه الھوامش

DHأو تفاعل  

nm ھي من خ

nmا الترتيب 

أن حجم الج 

ص من المض

C 5(شكلa (ل

توضح وج )

071eV.ون 

dت (األجزاء 

النطاق لجسيم

  ھو 

ر إلى أن العين

كبير لكال المر

تطق المعتمة 

 األكثر في ھذ

وتشير الصور

يوضح نموذ 4

العبة الشكل. 

ر من الھوامش

زع خالل المر

1 nm والتي

2 nm ي الحف

أن تكون ھ نا

LDHة من 

m 0.35ريبا 

لھا نية األدق 

. ھذا يؤكد

يف االمتصاص

CdSeمن   

)5bة (شكل 

ليكو م حسابه

دي. المركبات

واتساع ا اب 

لمركب كما 

تشير 4aكل

منخفضة التك

. المناط4كل

 سمك الكتلة

و لمصفوفة. 

4bي الشكل 

CdSe المكع

مجموعة أكبر

و والتي تتوز

1.6-1.4 من

2.39ت عند

تالي، افترضن

والغير مقحمة

لتي تكون تقر

وامش الضمني

نانوية الحرة

U بالنسبة لطي

ضيف الصلب

Cd النانوية

قد تم (Eg)ة

ى توزيع أحاد

صى لالستيعا

ت النانو في ا

الشك ضحة في

الم TEMر

 c من الشك

تج من خالل

ى من ذلك للم

كل المدرج في

eمن مرحلة 

ويعطي م 5:1

جسيمات النانو

تلفةافات مخ

بين المستويات

وبالتاالقحام.

وت المقحمة

األدق وا منية

 الجزئية للھو

الن CdSeت

  ب.

UVبنفسجية

جسيمات المض

dSeجسيمات

 نطاق الطاقة

مما يشير إلى

الحد األقصعند

حتوى جسيمات

CdSe الموض

إن صور. -4

cو bجزأين

ون الداكن نات

النانوي أعلى

لمركب. الشك

(311)و 2)

100للمركب

ضمنية من ج

ر توضح مسا

 لھا مسافات ب

كبر في حالة ا

فاعل البلورات

الضمھوامش

ط للمجموعة

 من جسيمات

را في المركب

شعة الفوق بن

C النانوية، ج

لمدروسة. ج

مع اتساع 5

ل نوعا ما، م

حو األزرق ع

د بتناقص مح

T  لجسيماتe

nm-منتظمة

ضحة في الج

لتدرج في اللو

ري للجسيم ا

 بانتظام في ا

(220 حلقات

تكبير أعلى  ل

من ھوامش ض

ھوامش األكبر

LDH حيث

كون بشكل أكب

الناتجة من تف

ر متبلورة. الھ

لمدى المتوسط

حجم الجسيم

بقى غير مؤثر

الحظ أن األش

CdSeسيمات

ي المنطقة ال

nm 576عند

ة النطاق عال

ض إزاحة نح

يزداد اإلزاحة

www.trgma

TEMصورة 

مات كروية م

) الموض10:1

لايمات . أما 

سط العدد الذر

يمات تتوزع

ددة موضحا

صورة ذات ت

وعة أخرى م

ء األكبر، الھ

H-DSطبقات 

ي يجب أن تك

ا Moireش 

مع الغيرورة 

المات النانو. 

ي تتفق مع ح

مات النانو يب

نال (5)الشكل 

LDH- ،جسي

متصاص في

عصاص عال 

د أن ميل حد

) تعر5لشكل 

C . اإن مدى

 

.com
 

إن ص

جسيم

00و

الجسي

متوس

الجسي

المجد

عن ص

مجمو

الجزء

إلى ط

والتي

ھوامش

المتبلو

جسيم

والتي

لجسيم

في ا 

-DS

املھا 

امتص

ووجد

في الش

CdSe
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4n ،
 من 
رض 
ضح 

  

nm الترتيب 
وزيع منتظم
لمركب ويعر

للمركب توض 

النانوية عند 
ت توضح تو
 حيود من ال
عالية التحليل

CdSeمات
المركبات 10

ضح نموذج
(d صورة ع

توضح جسيم
100: (c) و
يوض (b) في

CdSe .d)

ضة التحليل ت
،5:100ن

شكل المدرج
حلة المكعبة

صورة منخفض
ل أوضح من

الشمصفوفة.
من المر 31

 

www.trgma

 (4) (a)  ص
صورة مجال 

يمات في الم
11و 220ت 
.Moireش 

 

.com
 

شكل
(b)
الجسي
حلقات
ھوامش

 



1  11

CdS 
كيبة 
الحد 

ھو  

 فإن 

ساع 

مات 

 

Seحرة من 
ت من التر
ھم تشير إلى 

لنانوية الحرة

،CdSeميل 

إن اتس1:100

لجسيم 2.071

  

سيمات نانو ح
 مع المركبا

2 (h)األسھ .

الن CdSeت 

 يتناقص تحم

0في المركب 

1eVيكون  

1:.  

LD (a)جس ،
على طول

(g 25:100و

لجسيمات عاب

.حيث25:10

ف 531nmة

تجاه. عندما 

100:لمركب

  

DH-DSص لـ
(c)بالحرارة

، 10:100 g)

قصى لالستيع

00 المركب

 ليصل للقيمة

طي نفس االت

في الم 20177

ف االمتصاص
ية معالجة ب

3.5:10 )(f،

الحد األقص أن

في 562ى

قص بإطراد

ت كذلك يعط

eV 7ليصل

بالنسبة لطيف
CdSe نانوي

1:100 (d) ،00
  ب .

. حيث(1)

ص ليصل إلى

يتناقستيعاب

ت في المركبات

، يتزايد لحرة

www.trgma

 (5) UV ب
eجسيمات  

mCdSe/m  =0

صى لالستيعاب

ح في جدول

، ويتناقص576

 األقصى لالس

ق للجسيمات

C النانوية الح

 

.com
 

شكل
(b)،

mLDH

األقص

  

 

وضح

6nm

الحد

النطاق

CdSe
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 تلك 

لنانو 

 بأن 

جات 

حرة 

لفوق 

سلوك 

 من 

صور 

 في 

الت 

الي: 

الوة 

تأثير 

ضح 

فيف 

-لى 

للحد 

فاعل 

 عند 

مكن 

 مقارنة مع

  

E لجسيمات ال

 وھناك جدل

معالجة بالموج

مات النانو الح

ن الموجات الف

س ويبدأ ).5 

Cd ال تتغير

ص في ذلك، 

CdS النانوية

ألشباه الموصال

. بالتامصفوفة

 البصري. عال

 نرى أن ت

وأوضظ ھنا. 

-4nm عند تخف

رق، تصل إل

حو األزرق ل

من تفا يأتيت 

 بشكل أكبر

والتي يمفيف 

  .(34)ر 

Cd النانوية

Egستيعاب و

تجميع بسيط.

من خالل الم

ك ، فإن جسيم

من 3hركب 

لحرارة شكل

dSeجسيمات 

إلى ذ إلضافة

Seجسيمات 

مات النانو أل

العينة في الم

 في السلوك

 المتبلمرة،

ح كما لوحظ

mزرق بنحو 

كبر نحو األز

نح اإلزاحة 

التي لوحظت

صاص تنتشر

ي أنظمة التخف

مريلوفوفة الب

dSeسيمات 

األقصى لالس

ت، أو بعدم ت

ثل األكسدة م

الوة على ذلك

 تحضير المر

C النانوية بال

ير إلى أن ج

باإل المركب. 

الجسيم في ج

جسيم ة تجميع

عندما تخفف ا

دث تغييرات

سيمات النانو

 غير واضح

ح ناحية األز

أك حظ إزاحة

غير جدا من

ا لإلزاحةسي

امتص ن بداية

شائعة فيصية

Cd في مصف

من جس Egو

األتي. الحد ا

يماتسطح الجس

مث  بالعمليات

عال مركبات.

وظفت خالل

dSeسيمات

) يشي5bكل

رب تحضير

ح أن حجم 

إن عمليةرة.

ع  وھذا يفقد

يحد أن يمكن

مركبات جس

 لالستيعاب

يزاح الستيعاب

 حيث أننا نالح

 مركب صغ

توزيع األساس

مركبات، فإن

ھذه الخاص ة.

dSeجسيمات

و متصاص

للمركب كاي

سيم، بتغير س

يتأثركن أن

ل تحضير الم

لة لتلك التي و
(معالجة جس 0

CdSe شك)

خالل تجارع

فمن الواضح

جسيمات الحر

الت الطاقة،

في حد ذاته

عالة على م

د األقصى

لالد األقصى

،ةالمتبلمرفة

ديمكن تواج

التو  التخفيف،

في جميع الم

ت النانو الحرة

لجفة المشابھة

األقصى لالم

سلوك البصري

غير حجم الجس

لجسيمات يمك

تسخين خالل

ظروف مماثلة

0س 100عند

لك لجسيمات

كل والتوزيع

)،4 (شكل

سه كما في الج

مركز في حاال

dilution/d

 التقارير الفع

d على الحد

خرون أن الحد

 في المصفوفة

 نستنتج أنه ي

ب من تأثير

و المضيف. ف

رنة بجسيمات

ركبات المخفف

www.trgma

الحد ا(1) ل

  كبات.

ن تفسير السل

يتغير بتغ أن 

م و الشكل لل

ق صوتية والت

ت لظي تعرض

تية والتبخير ع

ي يطابق ذلك

 الحجم، الشك

T للمركبات

كبات ھو نفسه

 من عدم التم

deaggregat

 ذلك فمن

deaggrega

Artem وآخ

ة بشكل كبير

. بالتالي45

صى لالستيعاب

 جسيم النانو

ل األقل مقار

حظتھا في المر

 

.com
 

جدول

ركالم

ويمكن

يمكن

الحجم

الفوق

والتي

صوتي

بصر

حيث

TEM

المرك

ينتج

tion

على

tion

myev

العينة

5nm

األقص

طبقة

الميول

مالحظ



1  13

LD 

ة من 

(E  لـ

اة ال 

ة مع 

فوفة 

كثافة 

صى 

تزايد  

الحد 

لنانو 

ى أن 

تأثير 

صل 

يبقى 

 ھذه 

فإن  

ضيفة 

الحد 

DH مركبات 

لكمية الناتجة

(Egارنة ب 

thio المغطا

وعا ما مقارنة

طبقات المصف

والتي تقلل ك

ث الحد األقص

ت النانو يتز

اع النطاق و

 لجسيمات ال

ثابتا يشير إلى

خالل اتحاد ت

يمكننا أن نحص

 الجسيمات ي

وتعطيوية. 

ثابتا. بالتالي

ت النانو المض

نا أن ننسق 

فيستيعاب 

تظمة للنقاط ا

2.071 e مقا

lن جزيئات 

 منخفضة نو

ط إنى ذلك ف

ب السطح، و

حيث Egمن 

LD وجسيمات

ن ننسق اتسا

وك البصري

حجم الجسيم ث

ن تكون من خ

بقية المغلفة ي

يث أن حجم

 الطبقية النانو

النانو يبقى ث 

عل جسيمات

يمكننتحميل. 

  

 األقصى لالس

ير منتالت الغ

eVمن  Egي

 الصغيرة. إن

لتي لوحظت

عالوة على. )

 تغليف عيوب

و األزرق م

DH-DSف

 يسمح لنا أن

أن السلو قيقة

عندما يبقى ح

يمكن أن -10)

 الصلبة الطب

L النانوية حي

لمواد الصلبة

جم جسيمات

لى تفاعسبھا إ

الل سطح التح

 لمركبات.

لمي للترجمة
ww 

للحدحظناھا

ة بكثافة الحاال

فإن زيادة في

ه للجسيمات

ا Egحيث أن

(35)آلخرين

ما يؤدي إلى

 إزاحة نحو

 بين المضيف

ھذا المركب.

نوية. إن حق

نانوية حتى ع

(12-مشابھة

  فة.

تشار والمواد

LDHسيمات

 مركب من ال

خالل أن حج

صري تم نس

 منتظمة خال

غيير تركيب ال

 بالمركز العل
ww.trgma.c

7-2-2011

رق التي الح

سيمات متأثرة

ف CdSeات

 كما تم توقعه

شكل كبير ح

4-nm C باآل

ات النانو مم

ا يؤدي إلى

ھذا التفاعل

م النانو في ا

CdSe النان

لبة الطبقية الن

في مركبات م

صفوفة المضيف

أحادية االنت ة

 مركبات جس

لتحضير أي

فا حتى من خ

 السلوك البص

الغيرحاالت

بتغ 45nmى

تمت الترجمة
com

نحو األزر ة

 السطح للجس

بدءا بجسيما 

1.84eV.

وب السطح بش

CdSeسيمات

وة مع جسيما

منتظمة. وھذ

لمركبات. ھ

ميل في جسيم

ماتب لجسي

 المواد الصلب

كرامبحظت

فاعالت المص

Conclu  

سيمات نانوية

روانية على

 يتم اعتماده ل

 بصريا مختلف

وحظت في

قلل كثافة الح

ب على المدى

ت

www.trgma

اإلزاحةنعزو 

ية إلى تعديل

ب السطحية.

C = الفعلية

أنھا تقلل عيو

 تقريره لجس

ر لتتفاعل بقو

الت الغير من

تيعاب في ال

قص في تحم

صى لالستيعاب

 في مركبات

رات التي لوح

 الجسيم مع تف

usions تنتاج

جس إنتاجمن 

ل العملية الغر

ا، ويمكن أن

كبات سلوكا

يرات التي لو

ية، والتي تق

لالستيعاب ىص

 

.com
 

إننا ن

النانو

العيوب

CdSe

تبدو 

ما تم

تظھر

الحاال

لالست

بالتناق

األقص

يتأثر

التأثير

حجم

  
  

االست

بدءا م

خالل

نوعيا

المرك

التغيير

الطبقي

األقص

  


