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 چكیده
تْیِ ؽذًذ. عپظ تأثیز غلظت  C°75 ٍ دهای  -V1تحت پتاًغیل   ZnCl2   ٍKCl ایي تحمیك ًاًَعاختارّای اوغیذ رٍی تِ رٍػ الىتزٍاًثاؽت اس هحلَل آتیدر 

2O2H ِوٌذ ٍ را تأییذ هی ّاًوًَِ ی الگَی پزاػ پزتَ ایىظ، عاختار ّگشاگًَالهغالؼِ ّا هَرد هغالؼِ لزار گزفت.ػٌَاى هٌثغ تَلیذ اوغیضى تز ًاًَعاختار ًوًَِت

 دّذ.هیرا ًؾاى  2O2H افشایؼ تخلخل عغح تا واّؼ غلظت   MESآًالیش ًتایج 
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Abstract  
 

In this study, ZnO nanostructures were synthesis via electrodeposition from an aqueous solution contained 

ZnCl2 and KCl, at 75°C and -1 V.The effect of 2O2H  concentration as oxygen surce on nanostructure of the 

samples was studied. X-ray diffraction (XRD) results showed the ZnO hexagonal structure of the specimens and 

the SEM analysis indicated that the porosity of the surfaces increases with decreace of hydrogen peroxide 

concentration.  
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  قدمهم
تاؽذ وِ وارتزدّای هی II-VIرعاًای اوغیذ رٍی یه ًین 

فزاتٌفؼ، -رعاًای آتیسیادی در هَاردی ّوچَى لیشرّای ًین

دیَدّای گغیل ًَر ٍ دیگز اتشارّای اپتَالىتزًٍیه دارد. ایي هادُ 

 VVدر دهای اتاق ٍ گغیل  VV 37/3دارای گاف ًَاری هغتمین 

آى دارد.  VVV 60ؽذیذی تِ دلیل اًزصی تغتگی اوغایتًَی تشري

. اس [1] تاؽذغیزعوی ٍ دارای هٌاتغ ارساى هی OnOایي،  تز ػالٍُ

ّای اًثاؽت هتٌَع )اًثاؽت تخار ؽیویایی، تثخیز هیاى رٍػ

حزارتی، رؽذ در لالة ٍ ...( اًثاؽت الىتزٍؽیویایی یه رٍػ 

 OnO ّای ًاًَهمیاطصزفِ تزای تَلیذ آرایِوٌتزل ٍ همزٍى تِلاتل 

  . [2] تاؽذهی

-ّای ّیذرٍوغیذ تا واّؼ پیؼهىاًیغن اًثاؽت تز تَلیذ یَى

ی رعاًا هثتٌی اعت وِ تِ ػٌَاى ی اوغیضى تز عغح سیزالیِهادُ

 OnOّای رٍی در هحلَل، وٌذ. در حضَر یَىالىتزٍد ػول هی

ایي فزآیٌذ .  [3] ؽَدًؾیي هیعغح الىتزٍد تِتِ عَر هغتمین تز 

در هجاٍرت الىتزٍد ٍ فَق اؽثاع ؽذى  HHتِ افشایؼ  هٌجز

 .  [4] ؽَدهی OnO تزای اًثاؽت هَضؼی الىتزٍلیت

ؽذُ ٍ ی اصلی اوغیضى، اوغیضى هَلىَلی حلهادُدٍ پیؼ

تاؽٌذ. ٍاوٌؼ واّؼ ًیتزات تِ تَلیذ ّای ًیتزات هییَى

اًجاهذ. اعتفادُ اس ثثاتی اًثاؽت هیًاخَاعتِ ٍ تیهحصَالت 

ٍلی لاتلیت وٌذ ؽذُ، هحصَالت ًاخَاعتِ تَلیذ ًویاوغیضى حل

-آب گزم هحذٍد هی در S 3- 10تِ همذاری ووتز اس  حل ؽذى آى

ای تَاًذ تِ صَرت دٍرًُوی OnOؽَد ٍ در ًْایت الىتزٍاًثاؽت 
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-هادُوذام اس هؼایة دٍ پیؼاًجام ؽَد. اها ّیذرٍصى پزاوغیذ ّیچ 

 .[5] ی لثل را ًذارد

اس هحلَل آتی ًوه رٍی در حضَر آب  OnOّای اًثاؽت ٍاوٌؼ

 تاؽٌذ:صَرت سیز هیاوغیضًِ تِ 

(1)                                         OHeOH 2222 

(2)                                2

2 )(2 OHZnOHZn   

 (3     )                            OHZnOOHZn 22)(     

ؽذُ تِ صَرت ؽیویایی  ّای ّیذرٍوغیذ تَلیذیَى (2) در ٍاوٌؼ

در  OnO(OH)2 ّای رٍی هَجَد در هحلَل تِ صَرتتا یَى

تِ  OH(OnO)2 (3)سیزالیِ ٍاوٌؼ دادُ ٍ ًْایتاً در ٍاوٌؼ  حعغ

 ؽَدهی تثذیل )پغاتیذُ( آبتی  OnO خَدی تِصَرت خَدتِ

[6].  

تز ًاًَعاختارّای اوغیذ رٍی ّیذرٍصى پزاوغیذ تزرعی اثز 

ٍ  Ramı´rezّای هختلفی اًجام ؽذُ اعت. تَعظ گزٍُ

ٍ  ZnCl2را اس هحلَل آتی  OnOّای ًاسن ّوىاراًؼ، فیلن

lCCL ٍ تِ ػٌَاى ّیذرٍصى پزاوغیذ ، در حضَر اوغیضى هَلىَلی

-عاختِ ٍ تزرعی وزدُتِ رٍػ الىتزٍاًثاؽت  اوغیضى هٌاتغ تَلیذ 

اثز  ،ٍ ّوىاراًؼ Dimova-Malnovskaّوچٌیي  .[7] اًذ

ّویي عاختِ ؽذُ تِ  OnOّای ًاًَعینّیذرٍصى پزاوغیذ تز 

ّا ی عینٍ تِ تغییز هَرفَلَصی ٍ اًذاسُ اًذتزرعی وزدُ را  رٍػ

ّیذرٍصى غلظت تا افشایؼ ّای هختلف ّا در جْتٍ رؽذ آى

   . [8] ذپزاوغیذ دعت یافتٌ
ؽذُ در  تَلیذ OnO تِ تزرعی ًاًَعاختارّای در ایي همالِها 

ّیذرٍصى پزاوغیذ ی هادُدر حضَر پیؼ  ZnCl2  ٍKClهحلَل آتی 

 پزداسین.ّای هختلف هیتا غلظت

 آزمایشگاهی کار
در یه عیغتن عِ  OnOّای ًاًَعاختار الىتزٍاًثاؽت فیلن

( ٍ MCEاؽثاع ) جیَُی پالتیٌی، الىتزٍد الىتزٍدی ؽاهل صفحِ

 ّایتِ تزتیة تِ ػٌَاى الىتزٍد OTF پَؽیذُ ؽذُ تا ییه ؽیؾِ

 ؽَد.ؽوارًذُ، هزجغ ٍ وار اًجام هی

ٍ ولزیذ  (ZnCl2) ّای ولزیذ رٍیحاٍی ًوهالىتزٍلیت 

هحلَل  mM5 ٍM  1/0تا غلظت ّای  تِ تزتیة (KCl) پتاعین

  .تاؽذهی  HH=22/6  تا سدایی ؽذُدر آب یَى

ی تِ ٍعیلِدلیمِ  10هذت  ّا تِلثل اس اًثاؽت فیلن، سیزالیِ

 اس ّز گًَِ آلَدگی اعتي ٍ اتاًَل درتزتیة دعتگاُ اٍلتزاعًَیه تِ

ؽذُ ؽغتِ ٍ در  سداییٍ ًْایتاً تا آب یَى ٍ ًاخالصی سدٍدُ ؽذًذ

  CC75تحت دهای حوام  OnOّای ؽذًذ. فیلندهای اتاق خؾه 

ّای تا غلظتی اوغیضى هادُتِ ػٌَاى پیؼٍ افشٍدى آب اوغیضًِ 

VS 5/2 ،5، 10  ٍ40  تا اعتفادُ اس دعتگاُ پای پتاًغیل عاخت

اًثاؽت  -V 1ٍ پتاًغیل CHCتا تىٌیه  500ؽزوت عوا هذل 

پزاػ دعتگاُ هحصَالت تا اعتفادُ اس  یهاّیت عاختار ؽذًذ.

 ٍ عَل هَج  CuKαتا آًذ هظ (XRD)پزتَ ایىظ

(°°54056/1=λ) هیىزٍعىَج الىتزًٍی تا  ّاٍ هَرفَلَصی آى

هَرد هغالؼِ  LEOعاخت ؽزوت  1455VPهذل  (SEM)رٍتؾی

 .ٌذلزار گزفت

 گیریبحث و نتیجه
ؽذُ لثل ّای رؽذ دادُ سهاى ًوًَِ-ًوَدارّای جزیاى 1ؽىل 

ّای هختلف را ًؾاى غلظت اوغیضًِ تاٍ تؼذ اس اضافِ وزدى آب 

تا واّؼ ًغثی جزیاى ّوزاُ اعت ٍ  در اتتذا دّیرعَبدّذ. هی

تاؽذ ٍ پظ سًی ًاًَعاختارّا هیایي هزحلِ هزتَط تِ ؽزٍع جَاًِ

-ًوًَِ ًوَدار در للِحضَر ؽَد. اس هذتی جزیاى تمزیثاً ثاتت هی

تَاى تِ ذ را هیی اٍل رؽاوغیضًِ در عی چٌذ ثاًیِّای دارای آب

ّا در ایي رًٍذ ًغثت داد. افشایؼ در تزاون ّغتِ تؾىیل تصاػذی

وِ ؽَد، درحالیی فؼال هیعاسی هٌجز تِ افشایؾی در ًاحیِّغتِ

در ًتیجِ  یاتذ.ّن آهیختگی ایي ًاحیِ دٍتارُ واّؼ هیتؼذ اس تِ

-هیّن آهیختگی ی فؼال لثل اس تًِاحیِ یتیؾیٌِهزتَط تِ  للِایي 

 تاؽذ.

رؽذ دادُ ؽذُ لثل ٍ ّای الگَّای پزاػ تزای ًوًَِ 2ؽىل 

-ّای هختلف را ًؾاى هیاس اضافِ وزدى آب اوغیضًِ تا غلظتتؼذ 

تَاى تِ دٍ دعتِ تمغین ّای هَجَد در ایي الگَّا را هیللِ دّذ. 

اًذ هزتَط تِ سیزالیِ ٍ اری ؽذُگذّایی وِ تا عتارُ ًؾاًِللِوزد، 

وارت اًذ هغاتك ّای هیلز هؾخص ؽذُوِ تا اًذیظّایی آى

اوغیذ ّگشاگًَال عاختار  هزتَط تِ 01-079-0208اعتاًذارد 

ت تِ ًغث C 3/34( در002پزاؽی ) یللِؽذت سیاد  تاؽٌذ.هیرٍی 

 Cی رؽذ ًاًَعاختارّا در اهتذاد هحَر دٌّذُّا، ًؾاىللِدیگز 

 تاؽذ. هی
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 رؽذیافتِ در الىتزٍلیتّای ًاًَهیلِ MESتصَیز  3ؽىل 

-فیلن MESتصاٍیز  4ؽىل  .دّذرا ًؾاى هی تذٍى آب اوغیضًِ

را اوغیضًِ تِ الىتزٍلیت اٍلیِ  پظ اس افشٍدى آبّای تذعت آهذُ 

ؽَد هَرفَلَصی عَر وِ در تصاٍیز دیذُ هیّواىدّذ. ًؾاى هی

تا افشایؼ اعت ٍ  عغح پظ اس افشٍدى آب اوغیضًِ تغییز وزدُ

تز ونتز ٍ تخلخل عغح آب اوغیضًِ، فیلن حاصل یىٌَاختغلظت 

  .ؽذُ اعت

 
-ٍ ّوزاُ تا آب)الف( اوغیضًِ تذٍى آب :ّاسهاى ًوًَِ-جزیاى ًوَدار 1ؽىل

 هَالرهیلی 40ٍ )ُ( 10، )د(5، )ج(5/2ّای )ب(اوغیضًِ تا غلظت

 

 
اوغیضًِ آبٍ ّوزاُ تا )الف( اوغیضًِ ّا: تذٍى آبزاػ ًوًَِالگَّای پ 2ؽىل

 هَالرهیلی 40ٍ )ُ( 10، )د(5، )ج(5/2ّای )ب(تا غلظت

 

 

 

 

 

 

 

 
 در الىتزٍلیت اٍلیِّای تؾىیل ؽذُ ًاًَهیلِ MES تصَیز 3ؽىل 
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ّای اوغیضًِ تا غلظتآبپظ اس افشٍدى  ّای حاصلفیلن MES تصاٍیز 4ؽىل

 هَالرهیلی 40)د(ٍ  10، )ج(5 )ب(، 5/2 الف()

 

 

  گیری نتیجه
اوغیضًِ تز ًاًَعاختارّای در ایي تحمیك تِ تزرعی اثز آب     

ؽذ.  ؽذُ تِ رٍػ الىتزٍاًثاؽت پزداختِعاختِرٍی  اوغیذ

ّا، عاختار ّگشاگًَال ایي ًاًَعاختارّا را الگَّای پزاػ ًوًَِ

یافتِ  دٌّذ وِ در ًوًَِ رؽذًؾاى هی MESوٌذ. تصاٍیز تأییذ هی

هَالر تخلخل هیلی 5/2اوغیضًِ تا غلظت آب در الىتزٍلیت حاٍی

 . ؽَدتز هیعغح تیؾتز ٍ تا افشایؼ غلظت ایي تخلخل ون
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