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Abstract 

The research included the preparation of zinc oxide (Quantum Dots) with a diameter of 4.33-

6.37 nm as indicated in the results of transmissionelectron (HRTEM) microscopy at different 

points of the colloidal (ZnO Q.Ds) produced using Iraqi materials and simple conventional 

devices available in the local market. . The manufacturing process was carried out by a simple 

chemical process by adding 0.4 g of crystallized zinc acetate to 100 ml of isopropyl alcohol 

C3H 9O with constant stirring for a period of 30 minutes under the influence of 70 oC 

temperature. The effect of adding sodium sulphide (Na2S) has been studied where the weight 

(0.15 grams) was added to the previous solution prepared within the above paragraph and 

then added 10 ml of TEA under the effect of constant stirring using a magnetic mixer for five 

hours . Then a white colloidal ZnO was obtained and separated using a 6000 rpm centrifuge 

for only one hour. The product was washed with distilled water and methanol and dried in a 

vacuum oven for 7 hours at a drying temperature of 50 oC. The results of the synthesis 

properties of zinc oxidized colloidal quantum dots by X-ray diffraction study showed that zinc 

oxide granules were centered towards (102), (110), (103), (200), (112),  (201), (101), (100) 

and (002). The sensitivity results showed high efficiency of gas sensing under lighting effect. 
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 الخالصة

كما مبين في نتائج فحص  nm 6.37-4.33بقطر يتراوح بين  (Quantum Dots)تضمن البحث تحضير أوكسيد الخارصين     

Transmissionelectron (HRTEM)microscopy  عند نقاط مختلفة من الناتج المحضر colloidal(ZnO  Q.Ds) 

باستخدام مواد عراقية و اجهزه تقليدية بسيطة متوفره في السوق المحلية. تمت عملية التصنيع من خالل اجراء عملية كيميائية 

مع التحريك المستمر  O9 H3isopropyl alcohol Cمن  ml 100غرام من خالت الخارصين المتبلورة الى  0.4بسيطة باضافة 

 Sodium sulphide. تم دراسة تاثير اضافة كبريتيد الصوديومCo 70دقيقة تحت تأثير درجة حرارة   30ولفترة زمنية مقدارها 

S)2(Na  10غرام للمحلول السابق المحضر ضمن الفقرة اعاله ومن ثم تم اضافة  (0.15)حيث تمت اضافة وزن ml  منTEA 

ابيض  colloidal ZnOك المستمر باستخدام الخالط المغناطيسي لمدة خمس ساعات. بعد ذلك تم الحصول على تحت تاثير التحري

لمدة ساعة واحدة فقط. يغسل الناتج بالماء المقطر والميثانول  rpm 6000اللون يتم فصلة باستخدام جهاز الطرد المركزي بسرعة 

 Colloidal. اظهرت نتائج الخصائص التركيبية ألوكسيد الخارصين   Co50ساعات بدرجة تجفيف  7ويجفف بالفرن المفرغ لمدة 

Quantum Dots   (102) ,المنماة من خالل دراسة حيود االشعة السينية بان حبيبات أوكسيد الخارصين قد تمحورت باتجاه, 

عالية لتحسس الغاز تحت تاثير . اظهرت نتائج التحسسية كفاءة  ,(002) ,(100)(101) (201),(112), ,(200) ,(103) ,(110)

 االضاءة.

 الكلمات المفتاحية: أوكسيد الخارصين, المعدن النقطي الكمي, متحسس غازي.
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 المقدمة

 :Quantum Dots هي نقاط كمية عبارة عن أشباه موصالت تتسم خصائصها اإللكترونية بأنها شديدة القرب واالرتباط بحجم

، وكلما تزايد فرق الطاقة فيما بين أعلى فجوة النطاق وبصورٍة عامٍة، كلما تناقص حجم البلورة، كلما كبرتوشكل البلورة المفردة 

)حزمة التوصيل(، ومن ثم تكون هناك حاجٍة إلى المزيد من الطاقة إلثارة النقطة  نطاق توصيلوأقل ،  مة تكافؤحز (نطاق تكافؤ

 Quantum  ةٌ فهناك ميزةٌ رئيس. [3-1] ن الطاقة عند عودة البلورة لحالتها المستقرةالكمية، وفي الوقت ذاته، تنبعث المزيد م

Dots  في أنه بسبب القدرة العالية على الضبط المسموح بها لحجم  :تتمثلcrystal  الُمْنتََجة، فمن الممكن أن يكون هناك ضبٌط

غشاٍء نانويٍ متدرجٍ متنوعة األحجام ضمن   Quantum Dots كما أنه يمكن تجميع ،وتحكٌم دقيٌق للخصائص اإلنتاجية للمادة

لموصالت المحددة والمقيدة ، فإن أشباه ا Quantum Dots باإلضافة إلى التقييد في الثالثة أبعاٍد كلها، ومثال ذلك متعدد الطبقات

 :تشتمل على كموميًا

 : Quantum Wires  لثوتسمح باالنتشار الحر في البعد الثا ،تقيد اإللكترونات أو الثقوب في بعدين مكانيينوالتي. 

 : Quantum Wells والتي تقيد اإللكترونات أو الثقوب في بعٍد واحٍد فقط وتسمح باالنتشار الحر في بعدين آخرين. 

 دي إلى وجود العديد من الطرق إلنتاج وتصنيعفي أشباه الموصالت، مما يؤ excitons هناك العديد من الطرق لتقييد وتحديد

Quantum Dots  .وبصورٍة عامٍة، تنمو Quantum wires , Quantum wells  وQuantum Dots،  من خالل

 األجهزة النانويةالتي أنتجتها الطرق الكيميائية أو عملية زراعة األيونات، أو في  البلورات النانويةاألساليب الفوقية المتقدمة في 

 .[5-3] القائمة على الفن الطباعة الحجريةالتي أنتجتها أساليب 

 الجانب العملي

  :ينيساستضمن الجانب العملي جزئين أي

 اعالي الشفافية باستخدام طريقة كيميائية بسيطة جدً  Colloidal Quantum Dots)) الخارصين أوكسيد: تحضير ولالجانب األ

 غير مكلفة.  

الخصائص  :وتشمل وكسيدفي تحضير األ الظروف أفضلالمحضر للوقوف على  الخارصين أوكسيدالجانب الثاني: قياسات تتعلق ب

 ومن ثم تحضير نبيطة مفرق هجين كمتحسس غازي عالي الكفاءة. ،والتركيبية ،البصرية

 Colloidal Quantum Dots)) الزنك أوكسيدتحضير 

  100ضافتها الى المتبلورة وإ الخارصينغرام من خالت  0.4استعمال ml O9H3isopropyl alcohol C  مع التحريك المستمر

 .درجة 70دقيقة تحت تاثير حرارة   30ولفترة زمنية مقدارها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9_%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 كبريتيد الصوديوم ضافةتم دراسة تأثير إ S)2sodium sulphide (Na0.15 ,0.1) مختلفة أوزانضافة حيث تمت إ ؛ and 

تحت تاثير التحريك المستمر باستخدام  TEAمن  ml 10 ثم تم اضافة ومن لمحلول السابق المحضر ضمن الفقرة اعالهغرام ل (0.2

 الخالط المغناطيسي لمدة خمس ساعات.

 بعد ذلك تم الحصول على colloidal ZnO 6000 بيض اللون يتم فصلة باستخدام جهاز الطرد المركزي بسرعةأ rpm  لمدة

 واحدة فقط.ساعة 

  تجفيفساعات بدرجة  7يغسل الناتج بالماء المقطر والميثانول ويجفف بالفرن المفرغ لمدة Co 50. 

 تم ترسيب الناتج المتكون على شرائح من السليكون نوع n-type لتحضير مفرق هجين كمتحسس غازي عالي الكفاءة. 

 النتائج والمناقشة

، وذلك من خالل دراسة حيود المنماة  Colloidal Quantum Dotsالخارصين وكسيدالخصائص التركيبية أل أظهرت نتائج

 (201),(112) ,(200) ,(103) ,(110) ,(102), قد تمحورت باتجاه الخارصين أوكسيدحبيبات األشعة السينية بأن 

الخارصين النقطي الكمي بحدود تتراوح  أوكسيدوتم حساب قطر . (1)شكل التحضير شروط  أفضلعند   ,(002) ,(100)(101)

 .nm 6.37-4.33بين 

 
 

 . Colloidal Quantum Dotsالخارصين وكسيد: يوضح حيود االشعة السينية أل(1)شكل رقم 

؛ المحضر الخارصين وكسيدشعة السينية ألعلى حيود األ S2Sodium Sulphide (Na) ضافة كبريتيد الصوديومتم دراسة تأثير إ

  0.15وزن هو أفضلن ريتيد الصوديوم المضاف للمحلول وأتزداد مع زيادة الوزن لكب  (intensity)شدة التبلور نحيث وجد أ

 غرام.
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 (Quantum Dots) الخارصين أوكسيدن بأ Transmission electron microscopy (HRTEM)أظهرت نتائج فحص 

 . (2)مبين في الشكل رقم هو كما  غرام  0.15ضافة كبريتيد الصوديوم بوزن عند إnm 6.37-4.33 المحضر بقطر يتراوح بين 

مما يجعله يمتلك خصائص كهربائية  nm 6.37-4.33المحضر بقطر يتراوح  بين  (Quantum Dots) الخارصين أوكسيدن إ 

الفجوة بين  :، أيالطاقةاتساع فجوة )excitons and phonons وذلك بسبب ظاهرة حدوث الحبس الكمي  ،وبصرية جديدة

  .داخل التركيب النانوي حزمة التوصيل وحزمة التكافؤ(

 

 
 . Colloidal Quantum Dotsالخارصين وكسيدأل Transmission electron microscopy (HRTEM)نتيجة : يوضح (2)شكل رقم 

؛ حيث  Photoluminescenceاالضاءة الضوئية وذلك من خالل قياس  ،ة الغرفةرالخصائص البصرية عند درجة حراتضمنت 

تابعة لالنبعاثات  : تكون عرضيةوالثانية،  nm 360تابعة لالنبعاثات فوق البنفسجية عند طول موجي  :ولى، األمتينيظهرت قأ

  .(3)مبين في الشكل رقم هو كما  nm 475كما  الخضراء عند الطول الموجي 
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 . Colloidal Quantum Dotsالخارصين وكسيدالبصرية أل: يوضح الخصائص (3)شكل رقم 

بين مهو عند درجة حرارة الغرفة كما  ضاءةتحت تاثير اإلالهيدروجين السام غاز ئج التحسسية كفاءة عالية لتحسس ظهرت نتاأ

، مما يجعله متحسس الساممن الغاز  سريع مع وجود نسبة قليلة جًداللمتحسس ن زمن االستجابة ؛ حيث نالحظ أ(4)في الشكل رقم 

 ومعتمد في الكشف عن كميات ضئيلة للغازات القاتلة. ،ة عاليةيعمل بكفاء

 
 . التحسسية العالية للكشف عن غاز الهيدروجين القاتل: يوضح (4)شكل رقم 
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 االستنتاجات

 .6.37nm-4.33بقطر يتراوح بين  (Quantum Dots)الخارصين  أوكسيدتحضير  -1

وذلك بسبب ظاهرة حدوث  ،يجعله يمتلك خصائص كهربائية وبصرية جديدة ،(Quantum Dots) الخارصين أوكسيدنتاج إ  -2

 داخل التركيب النانوي. excitons and phononsالحبس الكمي 

 .اءة لكميات ضئيلة من الغازات القاتلةالنانوي كمتحسس عالي الكف الخارصين أوكسيداستخدام  -3
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