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ي سلیکون بر روي زیر الیهبا آالیش فلوئور هاي اکسید روي رشد و بررسی نانوسیم

مرتضیزرگر شوشتري،؛الهحبیب، بشنام؛ایرج، نژادکاظمی

اهوازدانشگاه شهید چمران،گروه فیزیک، 

چکیده
ها و خواص ساختاري نانوسیمفلوئور بر ریختد. اثر آالیش رشد داده شدني سلیکون با روش تبخیر حرارتیفلوئور بر روي زیر الیهآالییده به ZnOهاي نانوسیم

در الگوي پراش که مشخص شدXRDنتایجاز .مورد بررسی قرار گرفت)SEMروبشی(یمیکروسکوپ الکترونو)XRDپراش پرتو ایکس(از با استفاده تولید شده

نشان SEMتصاویرتوسط فلوئور است.اکسیژنگزینی ی) ایجاد شده است که تأثیري بر جا100) و (002ي (اهقلهدر ییک جابجایه به فلوئور هاي آالییده شدنمونه

است.nm60هاي آالیش یافته در حدود ي قطر میانگین نانوسیمدهد که اندازهمی

Growth and characterization of F-doped ZnO nanowires grown on Si substrate
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Abstract

In this study, F-doped ZnO nanowires (NWs) were grown on a Si substrate using thermal evaporation method.
The effect of F-doping on morphology and structural properties of the prepared NWs were investigated by SEM
and XRD. The XRD results clearly demonstrated a slight shift in the (100) and (002) peaks due to the presence
of the fluorine and the SEM images showed that the average diameter of doped NWs is about 60 nm.

PACS No. 68

قدمهم

ها و میلهها، نانورساناي یک بعدي مثل نانولولهنیمنانومواد

ها به دلیل باال بودن نسبت طول به قطرشان داراي خواصنانوسیم

اپتیکی، مغناطیسی، الکترونیکی و شیمیایی منحصر به فردي هستند 

]1[ .ZnOرساناي مرکب یک نیمII-VIکه داراي گاف است

meV60و انرژي پیوند اکساتیونی بزرگeV37/3نواري مستقیم

بلورياراي سه ساختار رسانا داین نیم.]2[در دماي اتاق است 

. باشدمی)B1(و روکسالت )B3(، بلند روي )B4(ورتسایت

رتسایت را دارد، اکسید روي در شرایط عادي ساختار پایدار و

ي مکعبی د تنها با رشد روي زیر الیهتوانساختار بلند روي می

تولید شود و ساختار روکسالت ممکن است در فشارهاي نسبتاً باال 

در ساخت وسایل ZnOساختارهاي یک بعدي نونا.]3[بدست آید 

ي انرژي و همالکترونیکی، اپتیکی، مغناطیسی، حسگرها و ذخیره

در آالیش ناخالصی .]1[روند ان کاتالیست به کار میچنین به عنو

با عناصر مختلف بر خواص فیزیکی مثل خواص رساناها نیم

گذارد که الکتریکی، اپتیکی، مغناطیسی و ساختاري به شدت اثر می

به طور کلی عناصر مورد .کاربردهاي عملی بسیار مهم استبراي 

وZnا جانشین شوند یاستفاده میZnOنظر که به عنوان آالیش در 

تواند خواص میتفاوت در انواع آالیش .شوندمیOیا جانشین 

در ساختار OوZnبه دلیل تفاوت در رفتاراپتیکی متفاوت را 

ZnO براي ساخت هاي متنوعیروش. ]4[نشان دهد

شود ولی با آالیش عناصر مختلف استفاده میZnOنانوساختارهاي 

تواند روشی میروشی ساده و کم هزینهی به عنوانتبخیر حرارت

، S ،P ،Cl ،Sbمختلفی مثل عناصرراي این هدف باشد. بمناسب 
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Pb ،Sn وGa در نانوساختارهايZnO با این روش آالیش

با ZnOهاي نانوسیمتحقیقدر این .]9و8و7و6و5و4[اند یافته

یر ي سلیکون با استفاده از روش تبخآالیش فلوئور روي زیر الیه

ساختاري خواص سپس ریخت وحرارتی رشد داده شدند. 

ها در حضور فلوئور مورد بررسی قرار گرفت.نانوسیم

روش آزمایش

با آالیش فلوئور بر روي زیر هاي اکسید روي رشد نانو سیم

سیستم از د.شي افقی انجام استوانهي در یک کورهي سلیکون الیه

تر ي کوارتز کوچکتز بزرگ و یک لولهاي کواري لولهیک محفظه

ZnO(یک سر بسته تشکیل شده است. مواد  +  CوNaF( و

). ابتدا زیر 1(شکل گیرندتر قرار میي کوچکدرون لولهزیرالیه

تمیز با اولتراسونیکشدهزدایییونآب اتانول، استون ودرالیه 

ه ایی شدزدو آب یونHF(38%)سپس درون محلول .شده است

هاي اکسیدي برداشته تا الیهشددقیقه سونش 10) در حدود 10:1(

با نسبت وزنی مخلوط پودر اکسید روي و پودر گرافیت راشوند.

بدون آالیش ZnOهايرشد نانو سیمبه عنوان پیش ماده براي1:1

ي کوارتز در انتهاي بسته لولهoC980-940در دماي فلوئور 

ها در دماي ون را با فاصله از پیش مادهي سلیکتر و زیر الیهکوچک
oC450-400 .یک طرف به ي کوارتز بزرگ ازلولهقرار داده شد

پمپ روتاري براي خأل کردن به از طرف دیگر گاز نیتروژن و

وقتی کوره به دماي به مدت یک ساعت .الف)-1(شکل وصل شد

وارد شده است، sccm50گاز نیتروژن با سرعتمورد نظر رسید 

پمپ روتاري از ي کوارتز بزرگ،لولهطرف دیگر در در حالی که 

هاي (مرحله رشد). براي رشد نانوسیمکردن استفاده شدخأل براي 

ZnO هاي منانوسیرشد با آالیش فلوئور تحت شرایط یکسان با

مطابق ZnOباهاي مولی متفاوت با نسبتNaFپودر ،ون آالیشبد

رار داده شد.قoC930-910در دماي ب -1شکل

پراش هاي تولید شده با استفاده از و ساختار بلوري نمونهریخت

(اشعه ) SEMمیکروسکوپ الکترون روبشی () و XRDي ایکس 

مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج

ي هاي خالص با کارت استاندارد نمونهنانوسیمXRDالگوي

)JCDPDS No. 800074اگونال (با ساختار هگزZnOحجمی 

هاي آالیش یافته نانوسیمXRDنمودار2مطابقت دارد. در شکل

XRDنشان داده شده است. از آنالیز 5:1براي نسبت مولی 

ها سیمها وارد نانوعناصر پیش مادهمشخص شد که ترکیبات شامل 

ها شده است. براي شده است و ناخالصی زیادي وارد نانوسیم

ها شود که مقدار ناخالصیمشاهده می3در شکل 10:1ی نسبت مول

هاي نانوسیمXRDالگويي مقایسه4کمتر شده است. شکل 

در دهد.نشان می15:1خالص و آالیش یافته را براي نسبت مولی 

باشد ناخالصی محسوي که نشانگر وجود ي قلههیچXRDالگوي

به جاي اتم مشاهده نشده است. به دلیل جانشینی اتم فلوئور

شود که ي صفحات دچار تغییر می، فاصلهZnOاکسیژن در ساختار 

ها مشخص به صورت جابجایی در قلهXRDنموداراین تغییر در 

ي خالص و نمونهXRDالگويشود. این جابجایی با مقایسه می

) مشاهده شد. چون 002) و (100هاي (در قلهي آالیش یافته نمونه

(nm13/0شعاع یونی فلوئور ( ) nm14/0) از شعاع یونی اکسیژن 

تر هاي بزرگکمتر است جابجایی مورد انتظار به طرف زاویه

ها در حضور خواهد بود. عالوه بر آن مشاهده شده که نانوسیم

براي در حالی که اند) بیشتر رشد یافته002ئور در جهت (فلو

) است.101جهت ارجح رشد، (ي خالص نمونه

بـا  -بـدون آالیـش ب  -تم آزمایش الفسنمایی از سی:1شکل

آالیش فلوئور 

الف

ب
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با آالیش فلوئور - خالص ب-الفZnOهاي نانوسیمXRDنمودار :2شکل

)molZnO/molNaF(5:1براي نسبت مولی 

با آالیش فلوئور - خالص ب-الفZnOهاي نانوسیمXRD: نمودار 3شکل

)molZnO/molNaF(10:1براي نسبت مولی 

با آالیش فلوئور - خالص ب-الفZnOهاي نانوسیمXRD: نمودار4شکل

هاي ) نانوسیم100جابجایی قله (-ج)molZnO/molNaF(15:1براي نسبت مولی 

ZnOهاي ) نانو سیم002جابجایی قله (-ي خالص دبا آالیش فلوئور در مقایسه با نمونه

ZnOي خالصبا آالیش فلوئور در مقایسه با نمونه

دهد که خالص را نشان میZnOهاي تصویر نانوسیم5شکل 

و طول میانگین nm70ها حدود ي قطر میانگین نانوسیماندازه

SEMتصویر 6به دست آمده است. شکلµm18حدود 

5:1با آالیش فلوئور را براي نسبت مولی ZnOهاي نانوسیم

)molZnO/molNaFهاي دهد که در این تصویر ناخالصی) نشان می

ي قطر میانگین حدود شود و اندازهها دیده میادي در نانوسیمزی

nm14010:1آالیش یافته براي نسبت مولی يهااست. نانوسیم

)molZnO/molNaFمشاهده می شود، واضح است که 7) در شکل

کاهش پیدا nm90ي قطر میانگین به ناخالصی کمتر شده و اندازاه

دهد که اي بهینه را نشان میهتصویر نانو سیم8کرده است. شکل 

اند. ) به دست آمدهmolZnO/molNaF(15:1براي نسبت مولی 

دهد دیگر نشان میهاي نمونهبا تصاویر مونه نتصویر این مقایسه 

چنین اندازه قطر میانگین. همانداز بین رفتهها تقریباًناخالصیکه

شده ) µm50) و طول میانگین بیشتر (nm60ها کمتر (نانوسیم

ها در است. عالوه بر آن مشاهده شده است که قطر نوك نانو سیم

شد.nm30حدود 

خالصZnOهاي نانو سیمSEM: تصویر 5شکل
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مولی ي آالیش یافته با نسبت نمونهZnOهاي نانو سیمSEMتصویر :6شکل

5:1)molZnO/molNaF(

ي آالیش یافته با نسبت مولی نمونهZnOهاي نانو سیمSEMتصویر :7شکل

10:1)molZnO/molNaF(

ي آالیش یافته با نسبت مولی نمونهZnOهاي نانو سیمSEMتصویر :8شکل

15:1)molZnO/molNaF(

نتیجه گیري

ور بر روي زیر خالص و با آالیش فلوئZnOاي هسیمنانو

مشاهده SEMموفقیت رشد داده شدند. از تصاویر باSiي الیه

ها خیلی تأثیر گذار ي قطر نانو سیمشد که حضور فلوئور بر اندازه

با نیست در حالی که طول آنها را بسیار بیشتر کرده است. 

هاي تولید شده داراي شد که نانوسیممشاهدهXRDسنجی طیف

مشاهده شده XRDالگوهايهستند. از آنالیز ساختار هگزاگونال 

15:1با آالیش فلوئور براي نسبت مولی ZnOهاي سیمنانو

)molZnO/molNaF بهینه شدند که تأثیر فلوئور به صورت (

(100هاي (هجابجایی در قل مشاهده چنین ) دیده شد. هم002) و 

ها را از با فلوئور جهت ارجح رشد نانو سیمZnOآالیش شد 

یر داده است.) تغی002) به (101(
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