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 چکیده:
رو به کاهش  ینزم یکره  یموجود رو یرینش یمنابع آب ی،جهان یشامروزه با توجه به مساله گرما هدف: 

 یبر اخ یآب نسبتت ببه سبالها    یآلودگ یزانمختلف، م یعجوامع و گسترش صنا یشرفتبا پ یاست. از طرف
است که مورد توجه  ییاز چالش ها یکیآلوده  یآب ها ی یهتصف ینداشته است. بنابرا یریچشمگ یشافزا
 ینبده حذف آال یروش ها برا یناز بهتر یکی یزوریفتوکاتال یندهایقرار گرفته است. استفاده از فرآ یادیز

 یشافبزا  یب  از طر 2TiO یزوریفتوکاتال یتنامه هدف بهتود فعال یانپا ینباشد. در ا یآب م ی یهها و تصف
 باشد. یم یمرئ رفعال تحت تابش نو یها یهاد یمهن یرکردن با سا یبمساحت سطح و ترک

مناسب از لحاظ سطح  یها یهاد یمهمقاالت متعدد و مرتتط، ن یابتدابا مطالعه  شناسی اژوهش:روش
الزم،  یهمواد اول یداریانتخاب شد. بعد از خر 2TiOشدن با  یبجهت ترک یتنوار رسانش و نوار ظرف یانرژ

شبده از لحباظ    یبه مختلبف ته  ی. سپس نمونبه هبا  یدگرد یهته 2TiO یهمورد نظر بر پا یها یتنانوکامپوز
، XRD یزهبای ببه کمبک آنال   یسبطح  ی،نبور  یمیایی،شب  یها یژگیو ی،خلوص، مورفولوژ ی،بلور ختارسا

EDX ،SEM ،TEM ،HRTEM ،FTIR ،XPS ،DRS ،PL ،BET قرار گرفت. یمورد بررس 

 یهبا ینبده آال یبشده در تخر یهته یها یتنانوکامپوز یزوریفتوکاتال یتفعال یبعد یدر مرحله  :هایافته
 یبر نظ یبادی بن یاثبر پارامترهبا   ینقرار گرفت. همچن یمختلف مورد بررس یو معدن یونیو آن یونیکات یآل

 یبت فعال ویفعبال ببر ر   یو اثر گونه ها یهمدت زمان ته یت،مختلف سازنده نانوکامپوز یاجزا ینستت وزن
 ینقبا  کوانتبوم   ی یهبرپا شده یهته یها یتو مشاهده شد که نانوکامپوز یدگرد یفوق بررس یزورفتوکاتال

2TiO دارند. هایندهآال یبدر تخر یشتریب یزوریفتوکاتال یتفعال 
 یونیو کبات  یبونی آن یآلب  هبای یندهآال یزوریفتوکاتال یبتخر ینتیکس یو مطالعه یبا بررس گیری:نتیجه

اسبتفاده شبدند.    یبره بلبو و    یلنکنگبورد، متب   ب، ینسبتز، رودامب   یتاورانژ، ماالش یلمتفاوت شامل  مت
 ررسبی مورد مطالعه و ب یشده تحت تابش نور مرئ یهته هاییتنانوکامپوز یزوریفتوکاتال یتفعال ینهمچن

 ییلهمختلببف بوسبب هببایینببدهآال یزوریفتوکاتببال تخریببب سببرعتقببرار گرفببت. در هببر سببه کببار، ثابببت 
 یبت، بودنبد. در نها  یشترب  QDs 2TiOو   2TiO یتک هاییهادیمهاز ن ینهبه یشده یهته هاییتنانوکامپوز

-یتگرفت. نانوکامپوز قرار یمجدد مورد مطالعه و بررس یشده در استفاده یهته هاییتنانوکامپوز ییتوانا

 یجرا نشان ندادند که طت  نتا یادیکاهش ز یزوریفتوکاتال یتقرار گرفتند، در فعال یافتکه تحت باز هایی
شده در  یهته هاییتنانوکامپوز ییتوانا توانیکارها م ینا یدارند. در ادامه ییباال یداریپا هایتنانوکامپوز

 تولیبد  و هبا و قبار   هبا یباکتر یرنظ هایکروارگانیسمر فعال کردن می،  2COکاهش  یرنظ یگرد هایینهزم
 قرار داد. یمورد بررس یدروژنه

 ، اتصال ناهمگون2TiO یآب، نقا  کوانتوم یها یندهآال یبتخر یزور،فتوکاتال های کلیدی:واژه
 



 

 مقدمه -1-1

 و حادترین تریناساسییکی از  ویژه منابع آبیزیست بهمحیط ی آلودگیمسأله -2-1

تقاضا و  شیافزا. رودناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می مشکالت

 یو خشکسال تیشدن، رشد جمع یصنعت عیکمبود منابع آب ااک با توجه به رشد سر

با توجه به  شده است. لیتبدبه یک مشکل عمده  بلند مدت در سراسر جهان یها

به آب ااک،  یاختالف در تقاضا و دسترس نیرود که ایانتظار مها آب افزایش آلودگی

استفاده مجدد و بیشتر شود.  یعیآب طب یها در چرخهندهیآال وارد شدن لیبه دل

 یاست. در ط یضرور نیریمنابع آب ش نیفاضالب به منظور تام یهااساب افتیباز

 یها یآورفن یتوسعه یبرا یعمل یهایاز استراتژ یگذشته انواع مختلف یچند دهه

های تکنولوژی راستا، توسعه نیدر امورد استفاده قرار گرفته است.  فاضالب یهیتصف

-فرآیند برخوردار است. یادیز تیآب از اهم یهیتصف یبرا داریسبز و اا ،غیرمخرب

کننده دواریبه عنوان راهکار ام ی راعلم جوامعاز  یادیتوجه ز های فتوکاتالیزوری

مانده از یباق یرنگ یهایبردن آلودگ نیاز ب ژهیبه و ،زیستیمحیطحل مشکالت  یبرا

ها به دلیل راندمان باال در حذف فتوکاتالیزور .خود جلب کرده است، به هافاضالب

ها به ی کم و توانایی تبدیل آالینده، هزینههای مضرهای آلی، رنگی و باکتریآالینده

ها معرفی بهترین گزینه برای ااکسازی آب  O2H و 2COمحصوالت کم ضررتر مانند 

بنابراین امروزه مطالعه و تحقیق بر روی فتوکاتالیزورها و بهبود کارایی  . شده است

 (.Ding et al., 2019) ها از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته استآن

 
 منابع آب -1-2

بطور مستقیم به آب  هاانسانو جانوران ،گیاهان دموجودات زنده مانن یهمهزندگی 

-آشامیدن مورد استفاده قرار میو کارهای روزمرهآب نه تنها برای مصارف  وابسته است.

، خانگی صنایع وکاربردهای کشاورزی زیست،محیطمشکالت  حل کردنبلکه برای  گیرد،

دارند و نیاز به آب شیرین تقریتاً تمام این کاربردهای انسانی  عمده را دارد. نقش اصلی و

های طتیعی آب در زمین، آب شیرین است و بیش از دو سوم از آن در یخچال %5/2فقط 

های قطتی است. در بسیاری از نقا  جهان تقاضای آب در حال حاضر بیش از عرضه و یخ

ی نزدیک رود که بسیاری از مناط  دیگر این عدم تعادل را در آیندهاست و انتظار می

درصد از مصرف آب در سراسر جهان برای  70شود که ده میتجربه کنند. تخمین ز

آبیاری در بخش کشاورزی است. تغییرات اقلیمی آب تاثیر چشمگیری بر منابع آب در 

سراسر جهان دارد. با توجه به افزایش جمعیت تقاضا برای آب در حال رشد است، به 
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 ,McNabb) شوندیهای زیر زمینی بزرگ دچار کمتود آب مکه بسیاری از سفرهطوری

2019.) 

  
 آالینده های آب و روش های حذف آن ها-1-3

با آن مواجه  هاست که امروز زیستمحیط داتیتهد نیتریاز جد یکیآب  یآلودگ

ها این آلودگی یعمده که شود جادیا یمختلف هایروشتواند به یآب م یآلودگ .میهست

 یآلودگ میمستق ریمنابع   است. یصنعت هایزباله یهیو تخل یشهرهای فاضالب ناشی از

  یو از طر ینیرزمیآب ز یهاستمیخاک و س  یهستند که از طر ییهایآب شامل آلودگ

توان به ها میی آنی دارند که از جملهها انواع مختلفندهیآال شوند.یباران وارد آب م

عمده در مورد  یمسئله کیامروزه اشاره کرد.  و  یره ویاکت ویراد ،یمعدن ،یآلهای آالینده

کا ذ،  ،ینساج عیاز منابع مختلف )به عنوان مثال صنا ماندهیباق یهاآب، رنگ یآلودگ

 است که داریپا یآل یهاندهیاز آال یعی( و انواع وسرهیو   یدبا  ،ییدارو ،یمواد رنگ دیتول

در این  اند.وارد شده ها فاضالب یهیتصف یهاستمیس ای یعیطت یآبرسان یهاستمیبه س

 کی ذکر شده است ریکه به شرح ز یلیدالهای صنایع نساجی به فاضالب یهیتصف میان

 .است یجد اریمشکل بس

 زیاد است. فاضالب در (TDSمقدار جامد محلول ) •

 حضور دارند. رهیو   Cr ،As ،Cu ،Cdمانند  یسم نیلزات سنگف •

 دارند. هیتجزقابل ری  فاضالب ماهیتموجود در  یآل هایرنگ •

 وجود دارد. محلول سیلیکلر آزاد و س •

به  یمختلف برا یهاحلو راه یعمل ی، راهکارهابرای آب رو به رشد یبا توجه به تقاضا

 یآب باران برا کردنرهیمورد استفاده قرار گرفته است. ذخ شتریدست آوردن منابع آب ب

است که  هاییاز جمله راهآب باران  یبرا گیرهاآب گنجایش شیروزانه و افزاکاربردهای 

با توجه به بدتر شدن  را در کوتاه مدت حل کند. ناشی از کمتود آب تواند مشکالتیم

باال  آییو با کار نهیکم هز یبا تکنولوژ شرفتهیپ یهایفنآور شرفتیکمتود آب پاک، پ

از  یکیها البفاض نیکه اییاز آنجا ورد توجه قرار گرفته است.م های پسابتصفیه یبرا

دهند، استفاده مجدد از آن به منظور جتران یم لیمنابع آب ممکن را تشک نیتربزرگ

ی هیتصف ایدر محل  ییروستا یهافاضالب پاکسازی شود.یم پیشنهاد پاک منابع آب

 گیرد.مورد استفاده قرار می یو صنعت یکشاورز یهاتیفعال یبرا یشهر هایفاضالب

مقاوم هستند که  یآل تاتیو ترک هاباکتریمواد جامد معل ،  دارای معموالً هافاضالب



 

در حال  که آب یهیتصف یهایتکنولوژخواهد. ی زیادی میپاکسازی آنها زمان و هزینه

 ی دیگرهاروش کنند.ها را به طور کامل حذف یا نابود نمیوجود دارند آالینده حاضر

 ون،یلتراسیف ،یگذارمانند رسوب شوندکه به طور معمول استفاده میآب ی هیتصف

را به  هیثانو یهاندهید آالنتوانیو مهای زیادی دارند هزینه ییو  شا ییایمیش یهایفنآور

فرآیندی است که برای ضدعفونی کردن آب  نیترمعمول یکلرزن د.نکن وارد ستمیاکوس

 یماده کیشده از کلرزدن،  دیتول یکننده یمواد ضدعفون گیرد.قرار میاستفاده  مورد

 ندیفرآ ر،یاخ یهادر سالاندازد. را به خطر می سالمت انساناست و سرطان زا 

کم،  ینهیبا هز، هیتصف یتکنولوژ کیبه عنوان  ،هایهاد مهین توکاتالیزوری با استفاده ازف

 "صفر" عاتیکه با طرح ضا اهمیت زیادی پیدا کرده است داریو پا زیستدوستدار محیط

 .(Saravanan et al., 2017) فاضالب سازگار است ودر صنعت آب 

 
 ی آبپیشرفته در تصفیه ونیداسیاکس ندیفرا -1-4

-به عنوان یکی از فنآوری( یکیزیف ای ییایمیش ،یکیولوژی)ب ونیداسیاکس یندهاآیفر

استفاده  هایی با  لظت کم موردکه برای حذف آالینده باشدیآب م یتصفیهدر های نوین 

ی فاضالب های کارخانجات ی آخر تصفیهقرار می گیرند. همچنین این فرآیند در مرحله

پتانسیل زیادی داشته و از  برای رفع انواع آلودگی، این فرآیندبزرگ نیز کاربرد دارد. 

های زیرزمینی و آب ، پاکسازیهای صنعتیبآتوان به تخریب پسآن می یموارد استفاده

این تکنیک متتنی بر فرآیندهای شیمیایی . های آلی فرار اشاره کردآلودگی از بین بردن

 )•2HO (دروپروکسیلهی ، )•OH(هیدروکسیل مانند های آزادلبوده که در آن تولید رادیکا

ه شدن ساختار شیمیایی ترکیتات آالینده شده و آن شکست به منجر )•2O-( و سوپراکسید

فرآیندهای فتوکاتالیزوری  .دنخاصیت آالیندگی ندار کند کهرا به ترکیتاتی تجزیه می

( تاثیر به سزای 4N3C-g و 2TiO،ZnOی کاتالیزورهای نیمه هادی) مانند ناهمگن بوسیله

های آلی و تتدیل آن ها به محصوالت کم ی عظیمی از آالیندهخود را در تخریب محدوده

 (.,.Chong et al 2010نشان داده است ) O2H و 2COضررتر مانند 
 

 فتوکاتالیزورهای ناهمگن -1-5

 های فتوکاتالیزورهای نا همگنخواص و ویژگی -1-5-1

 های فتوکاتالیزورهای ناهمگن عتارتند از: ترین ویژگیمهم

 شوند.یم هیتجز یمواد معدن ریو سا اکسیددیکربنها به طور کامل به ندهیآال 
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 شود.این فرآیند در شرایط محیطی انجام می 

 شکاف انرژی مناسب تنها عوامل مورد نیاز برای آ از واکنش می و  ژنیاکس حضور

 باشند.

 ی مجدد هستندکاتالیزورها ارزان،  یرسمی و قابل استفاده (Ahmed & haider, 

2018.) 

 
 کاربردهای فتوکاتالیزورهای ناهمگن -1-5-2

 یپزشک ،زیست طیمحهای زمینهناهمگن در  ورهایزیفتوکاتال یکاربردها (1-1)شکل 

 ). ,2018Ahmed & haider( دهدینشان م ساختمانی را و
 

 
 کاربردهای فتوکاتالیزورهای ناهمگن -1-1شکل 

 
 شرایط ایده آل فتوکاتالیزور نیمه هادی -1-5-3

 هادی ایده آل باید شرایط زیر را داشته باشد:به طور کلی فتوکاتالیزور نیمه

 شکاف انرژی مناسب باشد.(تحت نور فعال باشد. ) دارای  (1

 نزدیک باشد. اشعه ماوراء بنفش قادر به استفاده از نور مرئی و (2

 در مقابل نور پایدار باشد ) در برابر نور خورده نشود.(  (3

 در محیط بیولوژیکی و شیمیایی خنثی باشد. (4

 ارزان باشد. (5



 

 .),.2009Malato et al( یرسمی باشد (6

 
 فتوکاتالیزوریسینتیک فرآیندهای  -1-6

 1هینشلوود -سینتیک النگمیور -1-6-1

 فرآیندهایبرای توضیح  شده برده کار به سینتیکی مدل ترینوسیع و اولین

-واکنش برای اگرچه مدل باشد. اینهینشلوود می -النگمویر مدل فتوکاتالیزوری ناهمگن،

 رود. بکار میمایع هم  -های جامدبرای واکنش ولی شده داده توضیح جامد-گاز های

θ= 
𝐾𝐶

1+𝐾𝐶
                                                                                          )1-1(

        
شده به کل سطح برای کسر پوششی سطح )نستت سطح پوشیده θ این مدلکه در 

و واجذب واکنش جذب مربو  به  ثابت تعادل K وفشار یا  لظت گاز مورد نظر  C جذب(،

کسر پوشش سطح وابسته به فشار یا  لظت جسم (. 1389باشد )حتیتی ینگجه، می

-می افزایش واجذب سرعت کاهش و جذب سرعت واکنش، پیشرفت باشونده دارد. جذب

 محمدی پور و ینگجه است )حتیتی برابر واجذب و جذب سرعت تعادل یلحظه در .یابد

بوده و برابر  θمتناسب با  L-H ) (هینشلوود  -سرعت واکنش النگمویر(. 1393آهندانی، 

 است با:
 

                                                          )2-1(

       

 باشد.ثابت سرعت واکنش می rkو 

 
 سینتیک مرتبه ی اول -1-6-2

 آید:ی زیر به دست می( انتگرال گرفته شود، رابطه2-1ی )اگر از معادله

(1-3) 
 

ها به  لظت  ی صفر است مقدار آنیک و مرتتهیهای مرتتهی باال مجموع معادلهمعادله

0C ی فوق به صورت زیر که  لظت اولیه خیلی کوچک باشد، معادلهوابسته است. هنگامی

 :(1392 ،یدی)امآید در می

(1-4) 

                                                                                                                               
1-Longmuir-Hinshelwood 

1
r r

dC KC
R k k

dt KC
   



Kt r= k C)-0C + K(C/0Ln C  

Ln C0/C = kobs . t 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
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نستت به زمان تابش که یک خط مستقیم است،  C/0LnCرسم نمودار  بنابراین با       

 (. 1392ی اول مشاهده شده است )امیدی، ی ثابت سرعت درجهشیب نشان دهنده

 
 مکانیسم تولید گونه های اکسید کننده در سطح فتوکاتالیزورهای ناهمگن -1-7

و کباهش   ایشاکسب  یهااز واکنش یارهیناهمگن شامل زنج ورهایزیفتوکاتالیسم مکان

  شود. یم توکاتالیزور انجامسطح ف یرواست که 

 : است ریبه شرح ز یهادمهینای زهیفتوکاتال انجام شده در سطح ندآیدر فر صلیمراحل ا

  در ابتدا در فرآیندهای فتوکاتالیزوری نور )با انرژی بیشتریا برابر شکاف انرژی( به

یک الکترون از نبوار ظرفیبت ببه نبوار      شود. به این ترتیبها تابیده میهادینیمه

 شود.رسانش منتقل می

 تعبدادی  شبود، رسانش برانگیختبه مبی   نوار به ظرفیت نوار از الکترون کههنگامی 

 حفره ظرفیت نوار ها در خالی جای. این آیدبوجود می ظرفیت نوار در خالی جای

 با از واکنش بعد هادی،نیمه ظرفیت نوار در شده تولید هایفرهح .شودنامیده می

 نماید )فرآیند اکسایش(.می هیدروکسیل هایرادیکال تولید آب

 در موجبود  هبادی، اکسبیژن  نیمبه  هبدایت  نوار در موجود الکترون دیگر از طرف 

 نماید )فرآیند کاهش(.می رادیکال سوپراکسید تتدیل آنیون به را محیط

 دوگانبه یبا گبرفتن     ونبد پی ببه  ببا افبزایش   قادرند فعال حاصله رادیکالی هایگونه

 اکسید دی و آب خطر بی و محصوالت کنند آلی حمله هایمولکول به  هیدروژن

 .(Saravanan et al., 2017)کنند  تولید را کربن
 

 
 طرح شماتیک از مکانیسم فرآیند فتوکاتالیزوری در سطح فتوکاتالیزورهای ناهمگن -2-1 شکل

 



 

 نانو فناوری -1-8

ریزان، پژوهشگران و حتی سیاستمداران توجه بسیاری از برنامهی نانوفناوری مقوله

کشورهای در حال توسعه و پیشرفته علی ر م نوپا بودن، به خود جلب کرده است. ایجاد 

مراکز گوناگون پژوهشی و استقتال فراوان پژوهشگران از این عرصه و اختصاص دادن 

ت. یک نانومتر یک میلیاردم متر ی این ادعاساعتتارات قابل توجه، همگی تایید کننده

ی است. این مقدار حدوداً چهار برابر قطر یک اتم است. در مقایسه، یک جسم در اندازه

نانومتر، از قطر یک تار موی انسان هزار برابر کوچکتر است.  10ای تقریتا نانو با اندازه

ا وجه اشتراک ی نانوفناوری ارائه شده است، امهای مختلفی برای کلمهاگرچه تعریف

 توان خالصه کرد:ها را  به صورت زیر میی آنهمه

)مقیاس  nm1-100ی هایی است که در محدودهها و پژوهشنانو فناوری شامل فنآوری"

ها در این زمینه شامل یافتن و گیرد. پژوهشاتمی، مولکولی و ابرمولکولی( صورت می

ها است ی کوچک آنب اندازههای بدیع و منحصر این مواد به ستآشنایی خاصیت

ی ذکر شده قابل استفاده هایی ابداع شوند که در محدوده.همچنین نیاز است تا دستگاه

ی نانومتری مقصود و هدف باشند. از این رو تغییرات هدفمند و کنترل مواد در محدوده

در شود. اهمیت اصلی نانوفناوری به دلیل نقش آن مهم و اصلی نانوفناوری تلقی می

زیست، پزشکی، پهنای وسیعی از زندگی بشر است که شامل حمل و نقل، محیط

 شود.های دیگر میکشاورزی، صنعت، علوم فضایی و بسیاری زمینه

 
 وری نانو در علم شیمیافن -1-8-1

توان کاتالیزورهایی تهیه کرد که دارای نستت سطح به حجم باال در فناوری نانو می

توان در واحدهای شیمیایی به میزان زیادی بازده را این طری  میهستند و همینطور از 

های ها، کاربرد هیدروژن به عنوان سوخت تمیز، پوششبهتود بخشید. نسل جدید باتری

نیاز به شستشو و موارد دیگر در جهان شیمی از موارد استفاده از نانو در علم مقاوم و عدم 

 .یابدکاهش می آن ت محدود بودن منابعشیمی است. امکان آلودگی آب ها در صور

  
 روش های تولید نانو ذرات -1-8-2

 :نانومواد وجود داردتولید و سنتز  یبرا یدو روش کل

 2روش باال به پایین 

                                                                                                                               
2-Top-Down 
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 3روش پایین به باال 

 

 روش باال به پایین  -1-8-2-1

روش باال به پایین عتارت است از بریدن و کوچک کردن یک قسمت از ماده و 

توانیم آنقدر تجزیه خردکردن آن به ابعادی که مورد انتظار است. در حقیقت ماده را می

های شیمیایی و فیزیکی کنیم تا در حد نانومتری برسند. امروزه این عمل توسط شکست

روش آسیاب لیتوگرافی و  هایروش توان بهبه پایین می الهای بااز روش قابل انجام است.

 پور و ینگجه )حتیتیاین روش نیاز به مقادیر بیشتری از مواد دارد  .داشاره کر ایگلوله

 . (1393، آهندانی محمدی

 
 روش پایین به باال -1-8-2-2

-طور خیلی دقی  در کنار یکدیگر قرار میها بهها و اتمدر این روش سنتز، مولکول

خودآرایی قابل ی خاصیت گیرند تا به یک ماده در مقیاس نانو برسیم که این بوسیله

رسوب شیمیایی  ژل و –سل  توان بهمی الهای پایین به بااز روشباشد. بدست آوردن، می

 این روش هم مانند روش باال به پایین نیاز به زمان زیادی دارد. .کرد اشارهاز فاز بخار 

کاربرد  …ی مواد در مقیاس نانو، میکرو و های تولید باال به پایین برای ساخت و تهیهروش

ی نانو قابل استفاده ی مواد در محدودهروش پایین به باال تنها برای تهیه دارند ولی

 .(1393آهندانی،  محمدی پور و ینگجه )حتیتیهستند 

 
 روش های شناسایی نانو ذرات -1-8-3

 4ایکس اشعه پراش سنجی طیف -1-3-8-1

  γپرتبو   و پرتو فرابنفش  ی بینمحدوده در الکترومغناطیسی طیف درx ی پرتو ناحیه

 از اسبتفاده  عناصر را با مقادیر تعیین و خصوص جنس، ساختار ماده در دارد. اطالعاتی قرار

 استفادهتوان با میی میانگین ذرات بلور را اندازه آورد. بدست توانمی   xی پرتوناحیه

 بدست آورد. 5فرمول شرر از

D= 
k λ

β cosӨ
                                                                                  ( 5₋1 ) 

 

                                                                                                                               
3-Bottom-Up 

1-X-ray Diffraction (XRD) 

2-Sherrer 



 

طول موج  nm ،λی ذرات بر حسب میانگین اندازه  D،89/0ثابتی برابر k در این معادله، 

نیز عرض پیک در نصف ارتفاع بر  βی پراش برحسب رادیان و زاویه θو   Xی اشعه

 هدف به الکترون که سریع و پرانرژی هستند، که تعدادیوقتیباشد. حسب رادیان می

 را خود مقداری از سرعت هاالکترون کنند،در اثر این برخورد تخلیه اصابت یلوله در فلزی

حاصل که  پرتو .شود می تتدیلx پرتوی  به هاآن جنتشی انرژی از مقداری و داده دست از

 می رویت پیوسته طیف یک صورت موج است، بهدارای حداکثرفرکانس یا حداقل طول 

 :کند می پیروی ی زیرمعادله از و بوده ها الکترون حداکثر انرژی به که وابسته شود

𝑉𝑒 = ℎ𝑉𝑚𝑎𝑥 =
ℎ𝑐

𝜆𝑚𝑖𝑛
(6-1                                                                         )

      

𝜆𝑚𝑖𝑛 =
ℎ𝑐

𝑉𝑒
=

12400 𝐴°

𝑉
 (7-1)                                                                      

       

دهنبده  سبرعت  ولتباژ  V نور و سرعتC فرکانس، υ پالنک،  ثابتh الکترون،  بارe آن  در که

 طول برابرحداقل 5/1 طیف در موج هستند و حداکثر طولÅ حسب  بر هاموج است. طول

 است. موج
 

 

 میکروسکوپ الکترونی -1-8-3-2
ها روی میکروسکوپ، بر شتریب یها ییتحقیقات زیادی به قصد حصول به بزرگنما

در اینگونه تصویر ابداع شد.  الکترونی هایمیکروسکوپنهایتا که صورت گرفت 

شود. در این دیده میفلورسنت  یروی یک صفحه طور معمول برها بهمیکروسکوپ

 با وضوح باال تصویر دسترسی به برای پرتو الکترونی )به جای نور(ها از میکروسکوپ

های نوری، میکروسکوپ در مقایسه با  الکترونی هایمیکروسکوپگیرند. همچنین بکارمی

  .دهندتصویر با بزرگنمایی و کیفیت بیشتری را در اختیار پژوهشگران قرار می

 
  6روبشی الکترونی میکروسکوپ -3-3-8-1

SEM های سرشناس در میان از میکروسکوپ یکی روبشی الکترونی یا میکروسکوپ

 زیادی دارد. اولین در نانوفناوری کاربردهای SEM است. الکترونی هایمیکروسکوپ

آلمان در  در نول ماکس مربو  به های روبشیمیکروسکوپ پیشرفت یزمینه در هاتالش

                                                                                                                               
6- Scanning Electron Microscopy (SEM)  
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داد. این  انجام هاییتحقی  نوری الکترونیکهای پدیده مورد در است که 1991 سال

الکترونی دست  کانالی ی کانتراستپایه بر سیلیسیمی فوالد از تصویر را دانشمند به یک

 به و خارج شده ها هایی و الکترونالکترونی، فوتون با پرتوی نمونه یافت. در اثر بمتاران

. شوندمی ها تتدیلسیگنال نهایتا به قسمت در آن که کنندحرکت می آشکارسازها سمت

 از این طری  شود کهایجاد میدر اثر حرکت پرتو بر روی نمونه  ها،سیگنال از ایمجموعه

دستگاه  یعمده برتری .بدهد نشان صفحه بر روی تواندنمونه را می سطح از تصویری

SEM وکیفیت  نوری، تصویر میکروسکوپ با هایمیکروسکوپ با مقایسه این است که در 

کارکرد  دهد. اصول اصلیجامد در اختیار ما قرار می هاینمونه از تفکیک بیشتری را قدرت

SEM هستند ارتتا  یکدیگر با صورت زنجیروار به که دارد اصل روبشی سه : 

 های مغناطیسی ومیدان در الکترونی روبشگر پرتو و کنترل ویژگی ایجاد . توانایی1

 الکتریکی؛

 نمونه؛ با الکترونی پرتو . تعامل2

 الکترونی پرتو با آن تعامل اثر نمونه در سوی از شده خارج پرتوهای آشکارسازی . توانایی3

 .(Zhou et al., 2007)ورودی 

 
  7میکروسکوپ الکترونی عبوری -4-3-8-1

های الکترونی بودند که های الکترونی عتوری، اولین نوع از میکروسکوپمیکروسکوپ   

ها ها از الکترونساختاری آن همانند با میکروسکوپ نوری است، ولی به جای فوتوناساس 

)طول موجشان در حد آنگستروم است( به عنوان پرتو استفاده شده است تا توسط آن 

هایی که در یک میکروسکوپ ساختار داخلی ماده مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. مرحله

 شود عتارت است از: طالعات گذرانده میالکترونی عتوری برای کسب کردن ا

ب ایجاد جریان الکترونی از یک منتع الکترون و سرعت گرفتن آن توسط یک پتانسیل 1

 الکتریکی.

 های الکترومغناطیسی. ب تمرکز یافتن پرتو الکترونی توسط عدسی2

ها بر هایی در داخل نمونه پرتودهی شده و مؤثر واقع شدن آنب انجام تعامل3

 پرتوالکترونی.

های انجام یافته بر روی پرتو الکترونی و تأثیر آن و تتدیل آن به ب شناسایی تعامل4

 تصویر.

                                                                                                                               
7-Transmission Electron Microscopy (TEM) 



 

  
  8ایکس پرتو انرژی پراکندگی سنجی طیف -5-3-8-1

 طورهمان که است تحلیلی روش یک (EDS)ایکس  پرتو انرژی پراکندگی سنجی طیف

 ساختاری تحلیل و تجزیه برای ایکس، پرتو انرژی از استفاده شامل آید،می بر آن نام از که

 تواند همراهمی و شودمی کوچک بسیار هایمقیاس در نمونه یک ترکیب شیمیایی تعیین و

گیرد. به  قرار استفاده الکترونی مورد هایمیکروسکوپ انواع چونهم دیگری هایدستگاه با

 عنصر هر مشخصه ایکس پرتو تعیین با و پرتو ایکس انرژی پراکندگی سنجی کمک طیف

 به مربو  هاىشامل نمونه هانمونه از وسیعی طیف روی بر را کمى کیفى و آنالیز توانمی

 متالوژى و هاینمونه شناسى،و زمین معدنى هاینمونه الکتریکی، اتصاالت نانو، مطالعات

 ماده از شده پرتوی ایکس ساطع از مشخصه دو عمل در .انجام داد  یره ها وسرامیک

 عناصر موجود تشخیص ویژگی، این دو که است گیریاندازه قابل انرژی، موج و طول شامل

 لحاظ )از دریافتی انواع پرتوهای تعداد گیریکند. اندازهمی محیا را کیفی آنالیز و نمونه در

برانگیخته شدن  کند. برایفراهم می را کمی انجام آنالیز زمان، واحد در انرژی( و موج طول

 باردار) ذرات از با انرژی زیاد تعدادی پرتو نمونه، یک از مشخص ایکس پرتو منتشر شدن و

به  الکترون شود. اصابتمی متمرکز نمونه روی بر الکترون( پرتو ایکس یا دسته مثل یک

هاى الکترون برانگیخته شدن موارد، آن از یکى است که گوناگونی هاىشامل تعامل ماده،

 پرتو توسط ایکس، نمونه پرتو انرژی پراکندگی سنجیطیف است. در ماده داخلى تراز

 و شده خارج خود مکان از اتم هاىاز الکترون بعضی آن اثر در که شودمى بمتاران الکترونى

 تعادل حالت به اتم کهآن کند. براىتولید می الکترون جای قتلی در ی الکترونیحفره

 تولید شده خالى جای بیشتری است، به انرژى باالتر که داراى هاىتراز از برسد، الکترون

 باالتر هاى ترازهاىالکترون نهایت کند. درمى پر خالى ذکر شده را جاى کرده و  مهاجرت

 جدید انرژى تراز سطح در اثر رسیدن به  وسپس داده دست از را خود انرژى از قسمتی

یابد. نظر به انتشار می پرتوی ایکس صورت به انرژى وضعیت، این شوند. درپایدار می

 عنصری نوع نیز و تراز دو بین انرژی تفاوت یدهندهایکس نشان پرتوهای انرژی اینکه،

 allen et) شودمیسر می نمونه عناصر کردن معلوم امکان است، شده منتشر آن که از است

al., 2012.) 
  

                                                                                                                               
8-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) 
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  9ایکس پرتو فوتوالکترون سنجی طیف -6-3-8-1

ی سطح مواد از نقطه نظر روش آنالیزی برای مطالعه Xاشعه  فوتوالکترون سنجی طیف

 ترکیب شیمیایی، آنالیز عنصری، و مشخص شدن حالت پیوندی است. در روش طیف

و  به سطح نمونه برخورد کرده الکترون تک xی پرتو ایکس، پرتو فوتوالکترون سنجی

شوند. پس از فرستادن این ایجاد شده که از نمونه خارج میهایی با انرژی زیادتر الکترون

ها، به سوی آشکارساز گر انرژی و مشخص شدن انرژی جنتشی آنها به تحلیلفتوالکترون

های تولید شده با انرژی جنتشی معین شمرده شوند. در کنند تا تعداد الکترونحرکت می

شود. انرژی انرژی پیوندی رسم میها بر حسب نتیجه نمودار به صورت تعداد الکترون

هایی جنتشی الکترونهای داخلی، مخصوص هر اتم است. به همین دلیل انرژیالکترون

شود و بدین گونه عنصرهای موجود در نمونه تشخیص داده گیری میخارج شده اندازه

با  های نستی آن عناصر وهای جنتشی و  لظتشود. با توجه به انحرافات کم در انرژیمی

های مرتتط به هر عنصر، حالت شیمیایی عناصر موجود در های فتوالکترونتوجه به شدت

  (watts & wolstenholme, 2003).شود نمونه مشخص می

 
  10گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثرهای اندازهروش -7-3-8-1

در  ختلفیدارای کاربردهای م مساحت سطح حجم و توزیع منافذ و گیریاندازه

و ها ها، نانو لولهها، سرامیکرنگ ها، مواد دارویی،زورکاتالی کربن فعال، پلیمرها،ی مطالعه

مساحت و  تخلخلگیری جهت اندازه گوناگونیهای روشبنابراین باشد. ها میپوشش

بر های های میکروسکوپی و روشقرار گرفته است که به روش و بررسی ، مورد توجهسطح

شکل کامالً پایداری داشته  جامد ییک مادهدر صورتیکه  کرد.توان اشاره می جذب یپایه

در مورد  ولیگیری است. قابل اندازه تقریتامساحت سطح کل آن  باشد، یر قابل نفوذ  و

میزان تخلخل و همچنین  مشخص کردن، جهت دارند ساختار متخلخل کههایی نمونه

ترین مهماصلی ترین و یکی از  BET شوجود دارد. رو مشکالتیمساحت سطح کل آن 

جذب  یپایهکه بر  است دارای تخلخلهای گیری مساحت نمونهاندازه به منظورها روش

است. با توجه به  برقرارها های مولکولی خاص در حالت گاز روی سطح آنگونه عضیب

 هایوما مفهاست تا ب نیازابتدا در مساحت کل در نانو مواد  تخلخل و اهمیت تعیین میزان

                                                                                                                               
9-X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) 

10-Brunauer Emmett Teller (BET) 



 

 ,.Thommes et al)سطح ویژه تخلخل آشنا شدو ، حجم ویژه تخلخل، اندازه ماننداولیه 

2015.) 
3  
 11های بار با استفاده از تکنیک فتولومینسانسبررسی جدایی حامل -8-3-8-1

ها با برخورد فوتون هادی( نشان داده شده است، در نیمه3-1) همانطور که در شکل

ها از نوار ظرفیت به لیزر با انرژی بیشتر نستت به شکاف انرژی( الکترون )توسط المپ یا

های برانگیخته شده بعد از آسایش شود. الکترونترازهای انرژی باالتر برانگیخته می

ها ناپایدار هستند، با که این الکترونشوند. از آنجایی یرتابشی به نوار هدایت منتقل می

های تولید شده در نوار ظرفیت گردند و با حفرهظرفیت باز می نشر فتولومینسانس به نوار

-ها نمیها اتفاق بیفتد، الکترونحفرهکه جدایی الکترونشوند. در صورتیدوباره ترکیب می

توانند به نوار ظرفیت بازگردد و درنتیجه نشر فتولومینسانس کمتر خواهد بود. به همین 

ها و حفره-ی جدایی بهتر الکتروندهندهندلیل شدت نشر فتولومینسانس کمتر نشا

 بازترکیتی کمتر حامالن بار است.

 

 

 

 

                                                                                                                               
11-Photoluminescence (PL) 
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 مکانیسم نشر نور در فتولومینسانس -3-1 شکل

 
 فتوکاتالیزور دی اکسید تیتانیوم -1-9

-های شیمیایی تحت تابش نور، استفاده میفتوکاتالیزورها برای کاتالیز کردن واکنش

های ها از طری  واکنشهای مختلفی کاربرد دارند. آنزمینهشوند. فتوکاتالیزورها در 

توانند آالینده های آلی، معدنی و میکروارگانیسم های موجود در آب و اکسیداسیون می

های موجود در هوا یا آب به ی آالیندههوا را اکسید کرده و از بین بترند. از طری  تجزیه

ترین موادی که ها جلوگیری کرد. مهمآالیندهتوان از انتاشتن این مواد کم ضررتر، می

تیتانیوم، اکسیدروی و اکسیددهند شامل دیفعالیت فتوکاتالیزوری از خود نشان می

-رسانا هستند که میباشند. این مواد فتوکاتالیزورهای نیمهگرافیت مانند مینیتریدکربن

های شیمیایی تا در واکنشها را تولید کنند حفره-توانند نور را جذب کنند و الکترون

دار محیط زیست، اکسیدتیتانیوم به این علت که  یر سمی، دوستشرکت کنند. اما دی

در حال ارزان و بسیار مقاوم در برابر اسید و آب است، به صورت تجاری درآمده است. 

شود که مصرف می اکسید آنصورت دیدرصد تولید تیتانیوم دنیا به 95حاضر حدود 

. شودصورت فلز تیتانیوم استفاده میمانده بهدرصد باقی 5سازد، ای سفید میهدانرنگ

 یا تیتانیا هایعنوانبا  واست  2TiO اکسید تیتانیوم دارای فرمول شیمیاییدی

طور گسترده در ارزان است و به اکسید تیتانیومدی. شودشناخته می IV اکسیدتیتانیوم

نور مقابل  در پودری بسیار مات است و  2TiOپودر  شود.صنعت و فناوری استفاده می

یاقوت کتود  و یاقوت قرمز. علت درخشش کندرا حفظ  شخودرنگ تواند میآفتاب 

نستت به  اکسید تیتانیم خالصدیباشد. می هادر آن اکسید تیتانیومدی وجودای ستاره

 اکسید تیتانیومدر نانو دی. استاالتری دارای ضریب شکست باال و تجزیه نوری ب الماس

ذرات آن  یکه اندازه اختالفبا این  خصوصیات دی اکسید تیتانیوم نیز وجود دارد یهمه

به این دلیل که سطح و اثرکنندگی بیشتری دارد  توانایی بنابراین .تر استبسیار کوچک

-بیشتر می بردهای آنو کار افزایش یافتهذرات،  یکوچک بودن اندازه یبه واسطه تماس

مساحت  ،یابدمیبه مقیاس نانو کاهش   2TiO  ذرات یکه اندازه همچنین هنگامی. شود

 یابد.می فعالیت فتوکاتالیزوری افزایشسطح مؤثر افزایش یافته و 

 

http://rasekhoon.net/article/show/1238106/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-(1)/


 

 اکسید تیتانیومهای دیویژگی -1-9-1

 اکسید تیتانیومدی بلوری ساختار -1-9-1-1

 سه دارای (2TiO) شود، تیتانیوم دی اکسید( مشاهده می1-4همانطور که در شکل )    

 لحاظ به اکسید تیتانیومدیاست. روتایل پایدارترین فاز  بروکیت و آناتاز روتایل، بلوری فاز

به  شود،ساختارهایی که در شکل مشاهده میدر فشار معمولی است.  ترمودینامیکی

 بلوری یپایه فاز واحدهای سه هرکدام از این در .ای مربو  استتیتانیوم دی اکسید توده

 هشت این آرایش یدرشیوه فاز سه این است. تفاوت وجهی هشت تیتانیوم دی اکسید

این دلیل که  متفاوت باشد، به با سطح ی آرایش توده بااست. امکان دارد نحوه هاوجهی

 .) ,.2012Pelaez et al( باال است اکسید بسیاردیتیتانیوم نانوذرات حجم به سطح نستت
 

 
 ومیتانیت دیاکس ید بلوریساختار  -4-1شکل 
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Abstract 
Research Aim: Today, with the global warming problem, the sweet water 

resources on earth are declining. On the other hand, with the advent of societies and 

the expansion of various industries, the level of water pollution has increased 

significantly in recent years. Therefore, contaminated water treatment is one of the 

challenges that has received much attention. The use of photocatalytic processes is 

one of the most accepted strategies to remove pollutants from water. In this thesis, we 

improved the photocatalytic activity of TiO2 by increasing the surface area and 

combining it with other visible-light-induced semiconductors.  
Research method:  Initially, suitable semiconductors in terms of the potential of 

the conduction band and valence band were selected to couple with TiO2 by the study 

of various and related articles. After purchasing the necessary precursors, the TiO2-

based nanocomposites were prepared. Then, the as-obtained photocatalysts were 

characterized in terms of the crystal structure, purity, morphology, chemical, optical, 

textural, and electrochemical properties using XRD, EDX, SEM, TEM, HRTEM, 

FTIR, XPS, DRS, PL, BET, M-S, EIS, and photocurrent analyses.  

Findings:  In the next step, the photocatalytic activity of nanocomposites was 

studied by remove various cationic and anionic pollutants. Also, the effect of 

fundamental parameters such as weight ratio of different components of 

nanocomposite, preparation time and effect of active species on photocatalytic 

activity was investigated.  
Conclusion:  This thesis focuses on the provision of three types of novel 

nanocomposites based on TiO2 QDs with responsive range in the visible light by 

facile methods. Photocatalytic activity of the nanocomposites was investigated by 

degradation of different pollutants such as rhodamine B, methylene blue, 

Malachite green, and fuchsine under visible-light illumination. The degradation rate 

constants over the optimal nanocomposites were higher than those of the TiO2 and 

TiO2 QDs nanocomposites. Finally, the potential using of the prepared samples and 

their recovery were studied. It was shown that there is no significant loss in 

photocatalytic activity after four runs, which implied that the ternary nanocomposites 

are highly stable in the photocatalytic activities. In the future, the ability of the as-

prepared nanocomposites can be studied in other fields such as CO2 reduction, 

inactivation of microorganisms such as bacteria and fungi, and hydrogen production. 

Keywords: Photocatalyst, degradation of water pollutants, TiO2 Quantum Dots, 

Heterojunction.Keywords:  
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