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کار رفته است. هدف این تحقیق مطالعه تأثیر میزان نقره بهبرای تهیه نانوساختارهای اکسیدنقره و کلریدصوتی در این پژوهش روش ساده و آسان شیمی: چکیده

روبشی الکترونی باشد. جهت مطالعه خواص اپتیکی و ساختاری از آنالیزهای پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ آالیش کلر بر خواص ساختاری و اپتیکی اکسیدنقره می

دهد. مانند نشان  میای ذرات را کلوخهروبشی شکل نانو الکترونیپرتو ایکس و تصاویرمیکروسکوپ فرابنفش استفاده شده است. نتایج پراش -سنجی مرئیو طیف

نانومتر می 50مورد کمتر ازو نقره در هر دنقره و کلریدهای اکسیدبلوری مکعبی بوده و میانگین اندازه بلورک نقره دارای ساختارساختارهای اکسیدنقره و کلریدنانو

الکترون ولت به دست آمد. همچنین  2و  4/1فرابنفش  به ترتیب برابر  -جذبی مرئینقره از طریق طیفانرژی نانوساختارهای اکسیدنقره و کلریدباشد. مقدار گاف 

 ره جایگزین اتم اکسیژن شده است. کلر، اتم کلر بیشتری در ساختار اکسیدنقمشاهده می شود که با افزایش غلظت آالیش منبع 
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Abstract – In this research, a simple and easy sonochemistry method have been used for 

preparation of silver oxide and silver chloride nanostructures. The aim of this research 

is the effect of the chloride doping on the structural and optical properties of the silver 

oxide nanostructures. For the characterization of the optical and electrical properties X-

ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and UV-Vis spectroscopy have been 

used. The results of XRD analysis shows the formation of nanocrystals cubic silver oxide 

and silver chloride materials and in both cases the crystalline size estimated less than 

50nm. Band gap of the silver oxide and silver chloride nanostructures have been estimated 

1.4 eV and 2 eV respectively. 

Also, with increase in the concentration of chloride source, the chloride atoms exchanged 

by oxygen atoms in the structure of silver oxide. 
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 مقدمه -1

پق دالنل ه  و ن نوسااا خه ره ی پر ه نق ن ر  ه ی اخیر ترکیبدر سااا  

الکهرنکی و گرم نی  جالق: رساا ن نیخواص فیزنکی و شاایای نی ون   ا  

شیای نی پ ال، فع لیت ک ت لیسهی و فوتوک ت لیسهی پ ال و در پ ال، ه نداری 

ی پ ال جهت ک رپرده ی الکهرونیکی و شایای نی توجق نهیجق توان پ ل و 

ستمح یق  ن دی  س ن  پ  . را پق خود جلب کرد  ا سیدن ر  نک نیار اک

گرم پر مو ،  735/231، جرم مولی الکهرون ولاات 2/1 گاا ن نواری

س نهی 280ی ذوب ن طق س نهی 14/7گراد و چگ لی درجق  مهر گرم پر 

ن ر  در هزشااکی پق تلت  نکی ا  مصاا رن مهن ن نوذرا مکعب اساات. 

خواص ضااد میکروپی هنه ساات. ا سااوی دنگر، پ  توجق پق هزنتق نساا ه   

س نر ن ه نین تولید ن نوذرا   نوذرا ، انن ن نو ذرا  پق ن ر  در م  نسق پ  

وسیعی ا  محصوال  مصرفی م نتد گزنتق مت س ی پرای افزودن پق طیف 

ظرون پسااهق پتدی، وساا نل فلزی، کرم ه ی پهداشااهی و متسااوج   

ه ی مخهلفی ا  [. اکسیدن ر  پ  اسهف د  ا  روش3-1ت دنل شد  است ]

-وب ت پش[، فوتوشیای نی ن  رس5و4شیای نی ] ه ی رسوبق یل روش

[، 9امواج میکروموج ] [،8ژ  ]-ساال [،7] [، هیدروترم  6شاایای نی ]

[ و ... تهیق شاااد  اسااات. روش 11[، هولیو  ]10صاااوتی ]شااایای

سهولت طراحی، سرتت و صوتی پق دلیل داشهن مزان نی ا  ق یل شیای

خلوص ف   و هاگتی پ الی محصو  نس ت دم ی ت لور ه نین، پ  د  پ ال، 

صوتی در انن ه وهش ا  روش شیایه  پ تث شد  است کق پق س نر روش

پرای تولید ن نوس خه ره ی اکسیدن ر  اسهف د  شود. در روش اسهف د  ا  

امواج فراصااو ، امواج فراصااو  پ  انج د فااا ره ی مهت وب در محلو  

شااود کق شاا مل تاااکیل نک  انی می انی ن  ک واکپ تث انج د حفر 

هن رشااد و مهیشاای شاادن انفج ری و در هیه  در محلو  سااری ح  ب

ضعی ه  میهن صور  مو شد. در اثر انن هدند  م دار  ن دی انرژی پق  پ 

ا ن میه اد می ضعی ن صور  دم ی مو دهد. انرژی شود کق خود را پق 

هذنری شاایای نی و تساارن  ن شاای ا  انن فرهنتد پ تث افزانش واکتش

[. در انن 12 سااب اساات ]شااود کق پرای سااتهز ن نوذرا  متواکتش می

ه ی سااا خه ری و اههیکی  تدسااای ون گی هدن کتهر  و مه ه وهش، 

سیدن ر  ا  طرنق کتهر  میزان هالنش کلر می س خه ره ی اک شد ن نو پ 

ه ری تأثیر م  دنر مخهلف هالنش کلر پر خواص اههیکی و سااا خ  کق 
 ن نوس خه ره ی اکسیدن ر  مورد پررسی و مط لعق قرار گرفهق است.

 تجربی روش -2

 استفاده مواد مورد -1-2

( خرنداری شد  %99پ  خلوص ) (AgNO3)ن ر  در انن ه وهش ا  نیهرا 

پ  خلوص  (NaOH)هتد، هیدروکسیدسدنن  Loba chemi ا  شرکت

هلا ن و هب دو پ ر ت طیر جهت  Merck  %( تهیق شد  ا  شرکت99)

 تهیق ن نوس خه ره ی اکسیدن ر  اسهف د  شد  است.

 استفاده های مورداهابزار و دستگ -2-2

پرای ستهز ن نوذرا  اکسیدن ر  ا  دسهگ   اولهراسونیک س خت انران 

ی انکس پ  شرکت ف هن نصیر اسهف د  شد  است. الگوه ی هراش اشعق

و مت   تولید min/˚1)س خت هلتد( پ  اسکن  Philips (X-Pro)دسهگ   

-80 هنگسهروم ( در محدود  54/1)طو  موج  αK-Cuی انکس اشعق

10=θ2  ث ت شد  است. پرای پررسی رنخت شت سی ن نوس خه ره ی

ستهز شد  ا  تص ونر میکروسکوپ الکهرونی روپای تهیق شد  پ  دسهگ   

LEO 1430VP  س خت هلا ن( اسهف د  شد  است. هاچتین پرای پررسی(

فراپتفش -ه  ا  دسهگ   طیف ستجی مرئیخواص اههیکی ناونق

Shimadzu   مدUV-1800 .اسهف د  شد  است 

 ی نانوساختار اکسیدنقرهتهیه -3-2

ن ر  و موالر نیهرا  2/0سی ا  محلوله ی سی 10م  دنر  

هیدروکسیدسدنن تهیق شد  و سپس محلو  هیدروکسیدسدنن تحت 

ن ر  اض فق شد. قطر  پق محلو  نیهرا امواج فراصو  پق صور  قطر  پق 

فراصو  امواج فراصو  در حا م دقی ق تحت ت پش  30محلو  نه نی 

پ ر شسهاو پ  هب دو پ ر ت طیر، در  5قرارگرفت. محلو  نه نی هس ا  

دم ی ات ق خاک شد  و پق انن صور  ن نوس خه ره ی اکسیدن ر  تهیق 

شد. پق متظور تهیق اکسید ن ر  هالنید  شد  پ  م  دنر مخهلف کلر، در 

 10و  8، 6، 4، 2پ  م  دنر  موالر کلرندمتیزنن 2/0مراحل پعدی محلو  

هیدروکسیدسدنن پق صور   قطر  سی تهیق شد و پق هارا  محلو  سی

ن ر  در داخل حا م فراصو  اض فق شد، پ یق قطر  پق محلو  نیهرا 

مراحل تهیق ما پق روش مذکور انج م شد  و در نه نت ن نوس خه ره ی 

سی  سی 10و  8، 6، 4 ،2اکسیدن ر  هالنید  شد  پ  مت   کلر در م  دنر 

 تهیق شدند. 

  بحث و نتایج -3

 نتایج پراش پرتو ایکس -1-3

شکل  سیدن ر  هالنید   الگوی هراش 1در  سیدن ر  و اک هرتو انکس ن نوذرا  اک

شد شیای ه ی مخهلف مت   کلر کق پق روششد  پ  غلظت اند، صوتی تهیق 

وس خه ر اکسیدن ر  هرتو انکس نا ن داد کق هر دو ن ن همد  است. تحلیل هراش

شد  شکل اند.  قلقو کلرندن ر  در ف   مکع ی مه لور  شد  در  ه ی هراش ظ هر 

( مرپوط 01ICSD-1041ه ی نظری ک ر  اساااه ندارد )( در توافق پ  داد 1)

 [ و 13پق اکسیدن ر  ]

(1355-85ICSD[  مرپوط پق کلرندن ر )می پ شتد.14 ] 

 

 

 



 

 

 (a)پرتو ایکس مربوط به نانوساختارهای،  : الگوی پراش1شکل 

سی، سی 2 (b)اکسیدنقره خالص و اکسیدنقره آالییده شده با مقادیر 

(c) 4 سی، سی(d) 6 سی، سی(e) 8 سی و سی(f) 10 سی منبع سی

 کلر.

خ لص  O2Agانکس ترکیب هرتو مرپوط پق الگوی هراش  1(aشااکل )  

پ  افزانش  ف   اسااات.  پق نک  ترکی ی غلظت مت   کلر، ناونق ت دنل 

O/AgCl2Ag   کلر ت   شااد  اساات و در نه نت پ  افزانش غلظت مت

س خه ر خ لص سی 10 ست. AgClسی  ست همد  ا ه ی در غلظت پد

اساات، ا   AgClپیاااهر ا   O2Agه نین مت   کلر، درصااد ساا خه ر 

شود کق هرچق غلظت مت   ما هد  می 1(fت  ) 1(aه ی )م  نسق شکل

پلوری کن شد  و در س خه ر  O2Agشود، درصد ترکیب کلر پیاهر می

کتد، پق طوری کق در سوق هیدا می AgClناونق پق سات تاکیل پلور 

پ شد  O2Agای کق معرن ترکیب گونق قلقهیچ 1(fو ) 1(eه ی )شکل

ماااا هد  کرد کق پ   توانوجود ندارد. هاچتین پ  توجق پق شاااکل می

افزانش غلظت مت   کلر نوفق در ناوداره  کن شااد  و پلورنتگی ترکیب 

 نیز پههر شد  است.

شااارر پرای پلوره ی  -ه  پق کاک راپطق دپ یاندا   می نگین ن نوپلورک

   ن نومهر پدست همد  است. 35و  22اکسیدن ر  و کلرندن ر  پق ترتیب 
 (1            )D=kcos()                                                 

 Å)        انکسطو  موج هرتو  λ(، ~ 9/0ث پت شرر) kکق در انن راپطق 

5414/1 ~ ،)β  ترض در نصف پیایتق(FWHM) و ،θ  اونق مرپوط 

ه ی اندا   می نگین ن نوس خه ره ی اکسیدن ر  و ناونقپق قلق است. 

 همد  است. 1هالنید  شد  در جدو  

های مربوط به نانوساختارهای اکسیدنقره . میانگین اندازه نانوبلورک1جدول

کلر و اکسیدنقره با آالیش مقادیر مختلف میزان منبع بدون آالیش منبع 

 کلر.

 نانوبلورک
میانگین اندازه 

(nm) 

 22 کلر اکسیدنقره بدون منبع 

 35 کلرسی منبع سی۲اکسیدنقره به همراه 

 28 کلر سی منبعسی 4همراه  اکسیدنقره به

 20 کلرسی منبع سی 6همراه  اکسیدنقره به

 32 کلرسی منبع سی 8همراه  اکسیدنقره به

 35 کلر سی منبعسی10همراه  اکسیدنقره به

شود افزانش میزان مت   کلر پ تث ها نطوری کق ا  جدو  ما هد  می 

 ه  شد  است.تغییر می نگین اندا   ن نوپلورک

 نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی -2-3

ه ی تهیق شد  ا  تص ونر میکروسکوپ شت سی ناونقپرای پررسی رنخت

دست همد  الکهرونی روپای اسهف د  شد  است و پ  اسهف د  ا  نه نج پق 

ه ی تاکیل شد  پرای مس حت می نگین سطوح ق پل ما هد  خوشق

گیری و هردا ش تصونر اندا   ه ی مخهلف، توسط نک روشناونق

مح س ق شد  است. در انن روش، اپهدا شد  تصونر ث ت شد  توسط 

ه  و ه ی مرپوط پق س نقمیکروسکوپ پهیتق شد  و سپس پخش

تصونر سی   و سفید شد   ر مرحلق پعد،ه ی تصونر حذن شدند. دتاق

ه  حذن ه  در نواحی مر ی و نوفقو اثرا  پ قیا ند  مرپوط پق خوشق

  اند.شد 

الف: تصویر میکروسکوپ الکترونی پردازش شده اکسیدنقره -2شکل 

 بدون منبع کلر.

ب: تصویر میکروسکوپ الکترونی پردازش شده اکسیدنقره -2شکل

 سی منبع کلر.سی 10آالییده شده با 

ه ی تاکیل شد  پرای ح ال  پراس س تصونر نه نی، اندا   خوشق    

تصونر  2ارائق شد  است. شکل  2مخهلف مح س ق شد، کق در جدو  

و ا  نه نج  2طور کق در شکل دهد. ها ناصیح شد  نه نی را نا نش می

کلر پ تث جلوگیری ا  مح س    ماخص است، افزانش میزان مت   

ه ی پزرگهر شد  و رشد خوشق در مراحل  ودتری مهوقف کیل خوشقتا



شد  است. نه نج مح س ق مس حت می نگین خوشق ه  ا  طرنق هردا ش 

 همد  است. 2تص ونر میکروسکوپ الکهرونی روپای در جدو  

 ها.. مساحت میانگین خوشه2جدول
 ه مس حت می نگین خوشق

)2mμ( 
 ناونق مورد پررسی

 کلراکسیدن ر  پدون مت    ۳۷/۲

 کلر سی مت  سی ۲اکسیدن ر  پق هارا   ۸/۰

 کلر سی مت  سی 4هارا   اکسیدن ر  پق ۲۶/۰

 کلرسی مت   سی 6هارا  اکسیدن ر  پق  ۱۸/۰

 کلرسی مت   سی 8هارا   اکسیدن ر  پق ۱۲/۰

 کلرسی مت   سی10هارا   اکسیدن ر  پق ۰۸/۰

 

 فرابنفش-سنجی مرئیآنالیز طیف  -3-3

 UV-Visخواص اههیکی ن نوس خه ری تهیق شد  توسط طیف جذپی  

مرپوط پق طیف جذپی ن نوس خه ره ی  3است. شکل پررسی شد  

مرپوط پق گ ن انرژی و  4اکسیدن ر  و م دار گ ن انرژی هن، و شکل 

طیف جذپی ن نوس خه ر اکسیدن ر  هالنید  شد  پ  م  دنر مخهلف مت   

 پ شد. میکلر 

 جذبی نانوساختارهای اکسیدنقره بدون منبع کلر. : طیف3شکل 

 

-به همراه غلظت طیف جذبی نانوساختارهای اکسیدنقرهالف: -4شکل 

 های مختلف منبع کلر.

 

-به همراه غلظت گاف انرژی نانوساختارهای اکسیدنقرهب: -4شکل 

 های مختلف منبع کلر.

شد  ا  طرنق طو  ا  م داء پق  گ ن انرژی مرپوط س خه ره ی تهیق  ن نو

 دست همد  است:   پق 2ناودار گ ن انرژی مط پق راپطق 

     (2 )                                              n)gE-νc(hν=hα      

ث پت  فوتون، انرژی  hاههیکی،  ضااارنب جذب αدر انن راپطق 

سب و  شد. ها نطور کق ا  مسه ین میپرای گذار  n =5/0تت   3شکل  پ 

 4/1انرژی اکسااایدن ر  پدون مت   کلر  شاااود گ نماااا هد  می 4و 

شد کق پ  تغییر میزان مت   کلر ولت میالکهرون  و در نهیجق تغییر در پ 

ندا   ن نوسااا خه ره ، م دار گ ن  انرژی ن نوذرا  پق دلیل اثر محدود ا

دهد کق م دار نااا ن می 4تغییر کرد  اساات. شااکل شاادگی کوانهومی 

پ  افزانش میزان هالنش کلر، ا  م دار  ن نوسااا خه ره    4/1گ ن انرژی 

ولت پرای کلرند ن ر  الکهرون  2ولت پرای اکسیدن ر  ت   م دار الکهرون 

گ ن انرژی  پ  تغییر میزان هالنش کلر،  هق اساااات. نعتی  ن ف افزانش 

 ر  تتظین هذنر شد  است. ن نوس خه ره ی اکسید ن 

 نتیجه گیری              -4

خیصااق نه نج ح صاال ا  ت ثیر میزان هالنش پر  طور در انن ه وهش، پق

س خه ره ی اکسیدن ر  تهیق شد   پق ون گیه ی س خه ری و اههیکی ن نو

صااوتی ارائق شااد  اساات. نه نج پدساات همد  ا  مط لع   روش شاایای

ا ن می سیدن ر  و کلرندن ر  دهد کق نس خه ری ن  نوپلوره ی خ لص اک

ایتی  شد  و افزانش میزان مت   کلر پ تث ج ن اکیل  در ف   مکع ی ت

ه ی اکساای ن در ساا خه ر اکساایدن ر  و ه ی کلر پق ج ی اتنک مل اتن

ست. هاچتین نه نج مط لعق خواص  شد  ا س خه ر کلرندن ر   اکیل  ت

ا ن داد ک شد  ن س خه ره ی تهیق  ق تغییر میزان هالنش کلر اههیکی ن نو

ه ی  ه ر ن نوسااا خ گ ن انرژی  جق تغییر  ندا   و در نهی جب تغییر ا مو

 اکسیدن ر  شد  است. 
 



 مراجع
[1] S. Kheybari, N. Samadi, S. Hosseini, A. Fazeli, M. Fazeli, "Synthesis and antimicrobial 

effects of silver nanoparticles produced by chemical reduction method", Journal of 

Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences, 2009, pp.168-172. 

[1] M. Ahamed, M. AlSalhi, M. Siddiqui, "Silver nanoparticle applications and human 

health", 2010, pp.1841-1848.  

[2] J. Fabrega, S. N. Luoma, C. R. Tyler, T. S. Galloway, J. R. Lead, "Silver nanoparticles: 

behaviour and effects in the aquatic environment", 2011, pp.517-531. 

[3] Z. Zhang, B. Zhao, L. Hu, "PVP Protective Mechanism of Ultrafine Silver Powder 

Synthesized by Chemical Reduction Processes", 1996, pp.105-110. 

[4] K.-S. Chou, C.-Y. Ren, "Synthesis of nanosized silver particles by chemical reduction 

method", 2000, pp.241-246. 

[5] H.S. Zhou, T. Wada, H. Sasabe, H. Komiyama, "Synthesis of nanometer-size silver coated 

polymerized diacetylene composite particles", 1996, pp.1288–1290. 

[6] M. Zahedifar, E. Sadegh, S. Harooni, "Thermoluminescence characteristics of the novel 

CaF2:Dy nanoparticles prepared by using the hydrothermal method", 2012, pp.65–72. 

[7] A. Khorsand Zak, W.H. Abd. Majid, "Characterization and X-ray peak broadening analysis 

in PZT nanoparticles prepared by modified sol–gel method", 2010, pp.1905–1910. 

[8] S. Arora, S. Sundar Manoharan, "Size-dependent photoluminescent properties of uncapped 
CdS particles prepared by acoustic wave and microwave method", 2007, pp.1897–1901. 

[9] K. Okitsu, H. Bandow, Y. Maeda, "Sonochemical Preparation of Ultrafine Palladium 

Particles", 1996, pp. 315–320. 

[10] P.Y. Silvert, R. Herrera-Urbina, N. Duvauchelle, V. Vijayakrishnan, "Preparation of 

colloidal silver dispersions by the polyolprocess", 1996, pp.573–577. 

[11] Y. Azizian-Kalandaragh, A. Khodayari, M. Behboudnia, "Ultrasound-assisted synthesis of 

ZnO semiconductor nanostructures", 2009, pp.142-145. 

[12] J.D. Hanawalt, H.W. Rinn, L.K. frevel, "Chemical Analysis by X-Ray Diffraction", 1938, 

pp.475. 

[13] H.E. Swanson, R.K. Fuyat, Ugrinic, G.M., Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539 , 539, 1 

(1955). 

 


