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اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﺎﻧﻮذارت TiO2
4

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ،1ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮرﻓﺮد ،*2ﺟﻮاد ﻓﯿﻀﯽ ،3ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﮔﻠﺰارﯾﺎن
.1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 .2اﺳﺘﺎد ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 .3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ
 .4اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ -1395/2/12:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/8/10 :

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺣﺴﺎس
ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات  TiO2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﺻﻮت اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ روش ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ
ﺳﺎزي داغ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽﺟﺬﺑﯽ  UV-Visﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﯿﻒ-
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ) (FTIRﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ در رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽ  I-Vو ﺑﺎزده
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ) ،(IPCEﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮑﯽ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داراي ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن  ، mA/cm2 0/939وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار ﺑﺎز  ، V0/792ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺮﺷﺪﮔﯽ
 0/71و ﺑﺎزده ﮐﻠﯽ  %0/528ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.اﯾﻦ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذارت ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ،رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺎزده ،ﻧﺎﻧﻮذارت ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم دياﮐﺴﯿﺪ.DSSC ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ  80درﺻﺪ از اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻏﺎل
ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ) .(Statistics., 2014ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ و ارزان
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺷﻮد،
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﺮژﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ) .(Ellabban et al., 2014در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع اﻧﺮژيﻫﺎي
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺘﻮان  10درﺻﺪ اﻧﺮژي
ﺧﻮرﺷﯿﺪي را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار داد،
ﺣﺪود  60ﺗﺮاوات اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد (Reza and Ahmadi,
) 2012ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺮژ ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 2050ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺨﺼﻮص
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل m.abbaspourfard@gmail.com :

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي و
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ) Hancock and Boxworth,
 ،(Jung and Lee, 2013 1997ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻧﺮژي از ﺧﻮرﺷﯿﺪ،
روشﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ اﺳﺖ .ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﻮر ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -1 :ﻧﺴﻞ اول ﺷﺎﻣﻞ وﯾﻔﺮﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ-2 .
ﻧﺴﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﯽﺷﮑﻞ ،ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮري،
ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺗﻠﻮراﯾﺪ و آﻟﯿﺎژ اﯾﻨﺪﯾﻮم ﮔﺎﻟﯿﻢ -3 .ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻠﻮر ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﻮﺗﻮاﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ -4 .ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﭘﻠﯿﻤﺮي ) Dasgupta and

 .( Soga, 2006., Dasgupta, 2007ﻧﺴﻞ اول و دوم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺠﺎري رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزيِ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و
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مشکل سیلیکون ،باالست ،.به طوری که گزارش شده است
درحالیکه هزینه یک مدول  0/06 1DSSCدالر در هر وات
میباشد ،هزینه یک مدول خورشیدی نسل اول و دوم  0/8دالر
در هر وات است ( .)Jung and Lee, 2013سلولهای خورشیدی
نسلهای سوم و چهارم دلیل بازده پایین هنوز به مرحله
تجاریسازی نرسیدهاند ،اما قیمت بسیار پایین ،ساخت آسان،
سبک بودن ،انعطافپذیری ،در دسترس بودن مواد اولیه،
دوستدار محیط زیست بودن و تولید الکتریسیته در شرایط نور
کم ،سبب شده است تا این سلولها ،به موضوعی جذاب برای
محققان تبدیل شوند .از میان سلولهای خورشیدی نسل سوم و
چهارم ،سلول خورشیدی حساس به رنگدانه به دلیل داشتن
بسیاری از مزایای باال ،بیش از دیگر سلولهای این دو نسل
قابلیت تجاری شدن را دارد؛ به طوریکه در حال حاضر شرکت-
های مختلفی بر روی این سلولها سرمایهگذاری کردهاند
( .)Giuseppe et al., 2015اصول و کارکرد این نوع از سلولها
دقیقا شبیه به فرآیند فتوسنتز در گیاهان است .فرآیند تولید
الکتریسته در این سلول در چهار مرحله انجام میگیرد که
عبارتند از -1 :جذب نور (* -2 ،)S + hv → Sانتقال الکترون از
رنگدانه به نانوذرات  -3 ،) S*→ S+ + e (TiO2) ( TiO2کاهش
رنگ و اکسایش یدید ( ) -4 ،2S+ + 𝐼3− → 2S +3Iکاهش تری
یدید ) .)Yeh and Yeh, 2013( ) 𝐼3− + 2e → 3I
ساختار این نوع سلول که در شکل  1نشان داده شده،
شامل الکترودها ،الکترولیت ،مادهای نیمهرسانا در قالب نانو ذرات
و رنگدانه است .رنگدانه مهمترین قسمت این سلول محسوب
میشود .این سلولها دارای دو الکترود هستند که حداقل یکی از
آنها شفاف است تا نور ناحیه مرئی را از خود عبور دهد
( .)Nazeeruddin et al., 2011در سطح رسانای آند یک نیم
رسانا با گاف انرژی زیاد و با ساختار نانوحفرهای (اندازه ذرات
 20-50نانومتر) استفاده میشود ،که سطح نیمهرسانا را تا
 1000برابر افزایش میدهد ( .)Kalyanasundaram, 2010در
این سلولها رنگدانهی مورد استفاده جاذب نور بوده که با سطح
دی اکسید تیتانیوم پیوند برقرار میکند ( Henning et al.,
 .)2013تحریک نوری رنگدانه از حالت پایه  Sبه حالت برانگیخته
* Sمنجر به تزریق یک الکترون به باند رسانش تیتانیوم دی
اکسید خواهد شد .این الکترون از طریق نانوحفرههای تیتانیوم
دی اکسید پخش میشود و سرانجام از الیه اکسید رسانای
شفاف )TCO) 2عبور میکند و به جریان الکتریکی تبدیل
)1. Dye Sensitized Solar Cell (DSSC
2 .Transparent Conductive Oxide.

میشود .رنگدانه اکسید  S+از طریق انتقال الکترونی که بهواسطه
الکترولیت انجام میگیرد ،ترمیم میشود .مایع الکترولیتی که
اغلب استفاده میشود سیستم اکسایش ـ کاهشِ ید ـ تری
یدید ) )I‾/I‾3در حاللی ارگانیک است که به ساختارهای
نانوحفرهای نفوذ میکند .سطح داخلی کاتد شامل گرافیت یا
ذرات پالتین است که نقش کاتالیزور را دارند .در آنجا  I‾3به ‾I
کاهش پیدا میکند و چرخه تکمیل میشود ( Rowley et al.,
.)2010

شکل .1مکانيسم توليد جريان در يک سلول خورشيدی حساس به رنگدانه
(.)Hug et al., 2014

در واقع این رنگدانه است که باعث آزاد کردن الکترون و
انتقال آن به نیمه رسانا میشود و نقش اصلی را در تولید
الکتریسیته بازی میکند .رنگدانههایی که در سلولهای
خورشیدی استفاده میشوند به دو دوسته سنتزی و طبیعی
تقسیمبندی میشوند ( .)Ludin et al., 2014رنگدانههای سنتزی
تجاری مانند ترکیبات پلی فریدیل روتینیوم عالوه بر اینکه
حاوی فلزات سنگین و سمی هستند ،سنتز آنها نیز هزینهبر
است و در تماس با آب دچار افت میشوند .بطوری که این
موضوع باعث کاهش بازده سلول خواهد شد ( Zhang et al.,
 .)2008تالش برای رفع این نواقص در رنگدانههای تجاری ،سبب
شد تا ایدهی استفاده از رنگدانههای طبیعی در سلولهای
خورشیدی حساس به رنگدانه مطرح شود .در طبیعت گلها،
برگها و میوهها دارای چندین رنگدانه هستند که رنگهای
مختلفی را از خود نشان میدهند .این رنگدانه ها بنحوی قابل
استخراج هستند و در نتیجه میتوان از آنها در سلولهای
خورشیدی حساس به رنگدانه استفاده کرد .دلیل و انگیزه تمایل
محققان به استفاده از رنگدانههای طبیعی ،تکنولوژی سادهتر
استخراج رنگ ،هزینه پایین ،تجزیه بیولوژیکی کامل ،در
دسترس بودن ،درجه خلوص باال ،دوستدار محیط زیست و
مهمتر از همه کاهش باالی فلزات نجیب 3و هزینه استخراج و
3. Noble metals
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خالصسازی آن است
 .)2012تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از رنگدانههای
طبیعی در  DSSCها انجام شده که در جدول  1به اختصار به
برخی از مهمترین آنها اشاره شده است ( Calogero et al.,
.)2015
(Sinha et al., Nishantha et al., 2012

جدول  .1بازده برخی از تحقيقات مربوط به سلولهای خورشيدی حساس به
رنگدانههای طبيعی
بازده

نوع رنگدانه

()%

منبع

کلم بنفش (آنتوسیانین)
انگور (آنتوسیانین)

0/75
0/57

چانگ و همکاران ()2013
کالوگرو و همکاران ()2012

پرتقال خونی (آنتوسیانین)

1

کالوگرو و همکاران ()2012

انجیر (بتاالین)
گالبی (بتاالین)
یاسمن زرد (کاوتنوئید)
اسفناج (کلروفیل)
چای سبز (کلروفیل)
جلبک (کلروفیل)

0/5
2/06
0/34
0/25
0/19
0/178

کالوگرو و همکاران ()2010
کالوگرو و همکاران ()2012
پارک و همکاران ()2013
چانگ و همکاران ()2011
ژانگ و همکاران ()2002
کالوگرو و همکاران ()2013

هر حساسکننده طبیعی ،باید بتواند طیف ناحیه مرئی و
فرابنفش را جذب کند و انرژی الکتریکی برانگیختهاش باالتر از
لبه  CB1تیتانیوم دی اکسید باشد (.)Giuseppe et al., 2014
یکی از این رنگدانههای طبیعی ،کلروفیل است .کلروفیل سبز
رنگ و مسئول جذب نور در فرآیند فتوسنتز است .در کنار
فراوانی و قابلیت جذب انرژی خورشید در نواحی مختلف طیف
الکترومغناطیسی ،در مقایسه با سایر رنگدانهها مزیتهایی نیز
دارد .در حقیقت ،عمر حالت تهییج کلروفیل میتواند با تغییر
فلز مرکزی ( )Zn,Mg,etcکنترل و در نتیجه اوربیتال LUMO2
حساسکننده میتواند با توجه به سطح انرژی  CBنیمهرسانا،
تنظیم شود ( .)Calogero et al., 2015با این ویژگیها ،کلروفیل
نیز بعنوان حساسکننده در DSSCها استفاده شده است .نتایج
این تحقیقات نشان داد که  Chl-aدر مقایسه با سایر مشتقات
کلروفیل ،جذب و حساسکنندگی ضعیفی هنگام قرار گیری بر
روی نانوذرات  TiO2دارد؛ زیرا  Chl-aدر ساختار خود دارای
گروه فیتول است ( .)Jin et al., 2010همچنین زنجیره طوالنی
آلکن یک مانع فضایی قوی ایجاد میکند که سبب جلوگیری از
قرارگیری منظم و صحیح مولکولهای کلروفیل بر روی سطح
نانوذرات  TiO2خواهد شد .تحقیقات وانگ و همکاران نشان داد

1 .Conduction Band.
)2 .Lowest unoccupied Molecular Orbit (LUMO
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که  Chl-cبهتر از سایر مشتقات کلروفیل میتواند بعنوان
حساسکننده در DSSCها عمل کند ( .)Wang et al., 2007بر
همین اساس ،در این مقاله برای اولین بار رنگدانه پوست سبز
گردو ،که از ضایعات کشاورزی محسوب میشود و حاوی رنگدانه
کلروفیل از نوع  Chl-cاست ( Hancock and Boxworth,
 ،)1997بعنوان حساس کننده در سلولهای حساس به رنگدانه
طبیعی بکارگرفته شد .در مقایسه با سایر رنگدانههای طبیعی
دیگر ،طیف عمل کلروفیلها به طیف جذب فتوسنتز نزدیکتر
است .به عبارت دیگر ،کلروفیل بیش از سایر رنگدانههای دیگر
در فتوسنتز نقش دارد و نور مرئی و موثر بیشتری را میتواند
جذب کند ( .)Hopkins.V.J., 2007این ویژگی بسیار مهم ،بازده
سلولهای خورشیدی را با جذب الکترون های بیشتر ،بهبود
میبخشد.

مواد و روش ها
استخراج و خالص سازی رنگدانه پوست سبز گردو

گردوها از یک درخت مشخص و از یک باغ در نیشابور جمع
آوری شد .پوست سبز آنها را از خود گردو جدا کرده و با آب دی
یونیزه شسته شدند .سپس پوست های سبز گردو در سایه و به
دور از نور مستقیم آفتاب خشک گردید تا ساختار کلروفیل آن
تخریب نشود .پس از آن پوست سبز گردوها را با آسیاب خرد
کرده و با استفاده از حالل اتانول خالص و به وسیله امواج
فراصوت تحت شدت  100درصد و به مدت  15دقیقه ،رنگدانه
پاالیش نشده از پوست سبز گردو استخراج شد .این کار با
دستگاه فراصوت مدل  750 ،Sonic VCX 750وات با ظرفیت 1
لیتر انجام گرفت .با توجه به وجود ترکیبات اضافی در رنگدانه
استخراج شده ،با استفاده از روش صابونیسازی داغ ( Schertz,
 )1983کلروفیل از سایر ترکیبات جدا شد.
ساخت و آماده سازی سلول

شیشه رسانا  SnO2دوپ شده با فلور ( )FTOبا مقاومت
 15Ω/cm2به عنوان الکترود استفاده شد .شیشه  FTOبا یک
محلول پاککننده در حمام آلتراسونیک ،به مدت  15دقیقه
تمیز و آنگاه با آب مقطر و اتانول شسته ،و سپس خشک شد.
برای دستیابی به ضخامتی یکنواخت TiO2 ،بر روی شیشیه
رسانای  FTOبه روش دکتر بلید بر روی فتوآند الیه نشانی شد
( .)Hemalatha et al., 2012بعد از الیه نشانی ،الیه  TiO2به
مدت  5دقیقه در هوای آزاد خشک شد ،تا بی نظمیهای
سطحی آن کاهش یابد .فیلم  ،TiO2الیه نشانی شده بر روی
شیشه  FTOدر دمای ℃  500قرار گرفت ،تا تراکم خلل و
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فرجهای درونی الیه افزایش یابد و بارهای اضافی مواد برداشته
شود .این کار عملکرد جذب آن را افزایش خواهد داد .پس از آن،
فیلم  TiO2به مدت  30دقیقه در محلول  40میلی موالر TiCl4
در دمای℃  70قرار گرفت ،و بعد از خنک شدن در دمای اتاق،
الکترود حاوی فیلم نازک  TiO2به مدت  24ساعت در محلول

b

c

اتانولیِ رنگدانه طبیعی جای گرفت ( )Ito et al., 2008تا
مولکولهای رنگدانه ،بهخوبی بر روی نانوذرات  TiO2جذب
شوند .بعد از  24ساعت که رنگدانهها جذب نیمه رسانا شدند،
آند با اتانول خالص شسته شد تا رنگهای جذب نشده برداشته
شود و در نهایت سلول برای تست آماده شد (شکل .)2

a

شکل .2پوست سبز گردو ( ،)aعصاره کلروفيل استخراجی و خالص شدهی پوست سبز گردو ( ،)bسلول خورشيدی حساس شده به رنگدانه پوست سبز گردو.

اندازه گيری و تست سلول

طیف جذبی  UV-Visبا استفاده از طیف سنج
 L25ثبت شد .برای شناسایی گروه های عاملی در رنگدانه
کلروفیل از طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRمدل
 RX I Perkin Elmer Spectrumاستفاده شد .منحنی
جریانولتاژ با استفاده از دستگاه پتانسیواستات/گالوانوستات مدل
 Palmsensتحت تابش  100 mW/cm2شبیه ساز خورشیدی
(مدل  )Luzchenدر شرایط استاندارد ( ،AM 1.5دمای هوای
Perkin Elmer

℃ 25و تحت تابش )100 mW/cm2به دست آمد .دستگاه شبیه
ساز خورشیدی دارای محدوده جریان  10نانو آمپر تا  10آمپر،
محدوده ولتاژ  +10تا  -10ولت و محدوده فرکانس  10میلی
هرتز تا  10مگاهرتز است .بازده تبدیل فوتون به جریان (،)IPCE
با استفاده از مونوکروماتور مدل  Jarrel Ashاندازه گیری شد.
پارامترهای مهم و موثر در مشخصهیابی سلول مانند فاکتور
پرشدگی )FF( 1و بازده کلی سلول بر اساس معادالت زیر به
دست میآیند (کالوگرو :)2015
𝑥𝑎𝑚𝑉 × 𝑥𝑎𝑚𝐽
(رابطه)1
= 𝐹𝐹
𝑐𝑜𝑉 × 𝑐𝑠𝐽

(رابطه)2

𝐹𝐹 × 𝑐𝑜𝑉 × 𝑐𝑠𝐽
× 100
𝑐𝑛𝐼𝐼

= )𝜂(%

در این روابط ) JSC (mA/cm2چگالی جریان اتصال کوتاه و
) VOC (Vولتاژ مدار باز هستند .همچنین )Jmax (mA/cm2

چگالی جریان و ) Vmax (Vولتاژ در نقطهای از منحنی  I-Vاست
که بیشترین توان خروجی را میدهد.

نتايج و بحث
طيف جذبی UV-Vis

برای درک این موضوع ،که رنگدانه استخراجی از پوست سبز گردو
چه طول موجهایی از نور مرئی را جذب میکند ،طیف جذبی این
رنگدانه همانگونه که در شکل  b-3نشان داده شده است ،گرفته
شد .همانطور که مالحظه می شود عصاره استخراجی از پوست سبز
گردو در  460نانومتر دارای بیشترین جذب است .با افزایش طول
موج ،دو پیک اصلی بطور واضحی قابل مشاهده هستند .همچنین
طیف جذبی رنگدانه پوست سبز گردو هنگامی که بر روی نانوذارت
دی اکسید تیتانیوم قرار گرفت ،در شکل  a-3نشان داده شده است.
بیشترین جذب این طیف در محدوده  530نانومتر مشاهده می
شود .با توجه به شکل ،طیف جذبی رنگدانه قرار گرفته بر روی
نانوذارت  TiO2نسبت به طیف رنگدانه استخراجی به سمت راست
شکل رفته و اصطالحاً " تغییر به قرمز "2اتفاق افتاده است .این
موضوع نشان میدهد که کلروفیل بخوبی بر روی نانوذرات تیتانیوم
دی اکسید جذب شده و توانسته با این نیمه رسانا پیوند برقرار کند؛
چونکه جذب نور در طول موجهای بلندتر رخ داده است
(.)Giuseppe et al., 2015
0

1 . Fill factor

2 .Red Shift
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)Absorbance (a.u.

3500

شکل .3طيف جذبی  UV-Visمحلول رنگدانه استخراجی از پوست سبز گردو

2500
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1500

)Wavenumbers (nm

( ،)bو محلول رنگدانه جذب شده بر روی نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم (.)a

شکل  .4طيف مادون قرمز تبديل فوريه رنگدانه پوست سبز گردو

طيف سنجی مادون قرمز تبديل فوريه ()FTIR

680

480

)IPCE (%

1 . Incident Photon to Current.

580

380

)Wavelength (nm
شکل .5منحنی  IPCEسلول خورشيدی حساس به رنگدانه پوست سبز
گردو.

بازده فتوولتاييکی  DSSC2ساخته شده

منحنی جریان  -ولتاژ سلول خورشیدی حساس به رنگدانه
پوست سبز گردو در شکل  6نشان داده شده است.
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

0.8

0.4
0.6
)Voltage (V

0.2

0

)Current density (mA/cm2

برای شناسایی گروه های عاملی ساختار کلروفیلِ موجود
در رنگدانه پوست سبز گردو ،از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل
فوریه استفاده شد (شکل  .)4با توجه به این شکل پیک کوچک
در محدوده  1600نشان از وجود گروههای کربوکسیل است
( .)Pavia et al., 2008که از طریق پیوندهای دوگانه به
ماکروکیلیک پروفیرین متصل شدهاند .این رنگدانه باید از طریق
گروه عاملی کربوکسیلیک با دی اکسید تیتانیوم پیوند قوی
ایجاد کنند ،تا تزریق الکترون به باند رسانش دی اکسید تیتانیوم
به خوبی انجام گیرد .همچنین از آبشویی که ناشی از تماس با
الکترولیت است جلوگیری شود (.)Giuseppe et al., 2014
بازده تبدیل فوتون به جریان )IPCE( 1تکنیکی قدرتمند
برای شناسایی میزان فوتونهایی است که به سطح سلول
برخورد میکنند و تبدیل به جریان الکتریکی خواهند شد .طیف
 IPCEسلول خورشیدی حساس شده به رنگدانه پوست سبز
گردو در شکل  5نشان داده شده است .بیشترین مقدار ،IPCE
 %12است که در  400نانومتر رخ میدهد .اگر به طیف  IPCEو
طیف جذبی  UV-Visرنگدانه دقت شود ،مالحظه می شود که
"تغییر به قرمز" در طیف  IPCEدر مقایسه با طیف UV-Vis
رخ نداده است .این موضوع را میتوان اینگونه تحلیل کرد که
ساختار مولکولی رنگدانه کلروفیل پوست سبز گردو حاوی
زنجیرههای طوالنی آلکن است که این خود یک مانع فضایی
قوی ایجاد میکنند که سبب جلوگیری از قرارگیری منظم و
صحیح مولکولهای کلروفیل بر روی سطح نانوذرات TiO2
خواهد شد ( .)Chang et al., 2013همین موضوع سبب میشود
تا فوتونهای کمتری به جریان الکتریکی در سلول خورشیدی
حساس شده به کلروفیل تبدیل شود.

14
12
10
8
6
4
2
0

شکل .6منحنی جريان  -ولتاژ سلول خورشيدی حساس به رنگدانه پوست
سبز گردو

برای سلول ساخته شده بیشترین چگالی جریان برابر
 ، mA/cm20/939بیشترین ولتاژ برابر  ، V 0/792ضریب
پرشدگی برابر  0/71و بازده کلی آن معادل  %0/582تحت
شرایط استاندارد مشاهده شد.

2 .Dye Sensitized Solar Cell.
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تحقیقات بعدی باید به سمت مهندسی ساختار این رنگدانهها
برود .افزودن گروههای عاملی مناسب مانند کربوکسیل ،پیوند با
نانوذارت نیمهرسانا را تسهیل میکند ()Giuseppe et al., 2015
و بازده سلول را تا حد بسیار زیادی باال میبرد .همچنین
قرارگیری در محیطهای واقعی موجب افت بازده و کاهش عمر
 DSSCها خواهد شد .دلیل این موضوع خشک شدن الکترولیت
مایع سلول است .عمر این سلولها تقریبا کمتر از یک سال است
شکل  .7نمايی از ست آپ دستگاه شبيه ساز خورشيدی

مقدار  0/71برای ضریب پرشدگی  % 0/528 ،برای بازده
کلی سلول و V 0/792برای ولتاژ  ،مقادیر بسیار خوبی است و
در مقایسه با کار بسیاری از پژوهشگران که رنگدانه کلروفیل را
بعنوان حساس کننده در  DSSCها استفاده کردهاند ،مقادیر
بسیار قابل توجهی را نشان میدهد (; El-Agez et al., 2012

درحالیکه عمر سلولهای خورشیدی نسل اول به بیش از 25
سال میرسد ( .(Jung and Lee, 2013تالش برای رفع این
مشکل ،منجر به معرفی الکترولیتهای جامدی شد که در
شرایط واقعی دچار افت نمیشوند (کالوگرو .)2015 ،اما علیرغم
این مشکالت ،این سلولها به دلیل قیمت پایین ،روش استخراج
و پاالیش ساده ،تولید توان الکتریکی در شرایط نور کم و
سازگاری با محیط زیست و سمی نبودن بخش زیادی از

Giuseppe et al., 2014; Hao et al., 2006; Zhang et al.,
 .)2002در جدول  2برخی از نتایج سایر محققان با نتایج تحقیق

تحقیقات مربوط به سلول های فتوولتاییکی در دنیا را به خود

حاضر مورد مقایسه قرار گرفته است (.)Calogero et al., 2015

اختصاص دادهاند.

جدول  .2مقايسه نتايج تحقيق حاضر با کار ساير محققان
تحقيقات انجام گرفته

بازده

ولتاژ

ضريب پر شدگی

()%

مدار باز

()%

()mV

چانگ و همکاران ()2011
کالوگرو و همکاران ()2014
هائو و همکاران ()2006
چو و همکاران ()2014
تحقیق حاضر

0/25
0/178
0/12
0/141
0/528

0/55
0/36
0/441
0/595
0/792

گزارش نشده است
0/69
0/58
0/41
0/71

این موضوع را میتوان ناشی از وجود گروه عاملی
کربوکسیلیک در ساختار رنگدانه و همچنین به روش استخراج
درست و مناسب و روش پاالیش کامل این رنگدانه ربط داد ،که
سبب می شود تا مواد اضافی از رنگدانه جدا شده و در نتیجه
امکان برقراری پیوند ساختار کلروفیل رنگدانه پوست سبز گردو
با نانوذارت  TiO2بخوبی انجام گیرد .البته از این نکته نباید غافل
شد که بازده این نسل از سلول های خورشیدی که به سلول
های نسل سوم معروفند در مقایسه با سلول های خورشیدی
نسل اول یا سلول های خورشیدی سیلیکونی پایین است .این
مسئله ناشی از ساختار رنگدانه های طبیعی است که به دلیل
وجود برخی گروههای نامناسب در ساختارشان ،امکان پیوند با
نانوذارت تیانیوم دی اکسید کاهش مییابد .از این رو روند

نتيجه گيری
در این تحقیق برای اولین بار رنگدانه پوست سبز گردو که جزو
ضایعات کشاورزی محسوب میشود ،بعنوان حساس کننده در
سلولهای خورشیدی حساس به رنگدانه استفاده شد .استخراج
با اموج فراصوت و خالص سازی رنگدانه به روش صابونی سازی
داغ انجام گرفت .نتایج بررسیهای آزمایشگاهی بر روی سلول
خورشیدی ساخته شده نشان داد که این سلول در مقایسه با کار
سایر محققان دارای بازده خوب ،ضریب پرشدگی و ولتاژ مدار
باز ،باالیی است .این نتایج خوب را میتوان به ساختار رنگدانه
پوست سبز گردو ،روش استخراج و روش پاالیش خوب رنگدانه و
همچنین ساخت اصولی سلول خورشیدی ربط داد .استفاده از
رنگدانههای طبیعی در ساخت سلول های خورشیدی نسل سوم
در کنار سازگاری با محیط زیست ،فراوانی و روش استخراج
ساده ،سبب میشود تا قیمت تمام شده این سلولها در مقایسه
با سلول های نسل اول بسیار کاهش یابد و این مسئله استفاده از
انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی جایگزین را بیش از پیش
تسهیل میکند.

سپاسگزاری
از دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد توسعه ویژه فناوری نانو که
حمایتهای مالی از این طرح را بر عهده گرفتند کمال تشکر و
سپاسگزاری را داریم.
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