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تٚ رٗش اسپزی  ZnO:Al، اپتینی ٗ اٍنتزینی الیٚ ٛای رسإای ضفاف ّطاٍؼٚ خ٘اظ ساختاری

 یشپایزٍٗیش

 
 حسیٔ ػطقی، اٍٜاُ؛ ،ضفقت

طياٙ ضاٛزٗد ، دإطنذٙ فیشیل  ضاٛزٗد ّیذٓا ٛفت تیز ، ، دٕا

 

 چنیذٙ
ٕطآ دٖٛذٙ  XRD سٖتش ضذٕذ. طیف 0C410ر دّای الیٚ ضیطٚ دتز رٗی سیز یشٚ رٗش اسپزی یایزٍٗیشت Al تا ٕاخاٍػی ZnO الیٚ ٛای ٕاسك

ی ّادٙ در اتؼاد تَ٘رك ٛا تغییزّتاثز اس  الیٚ ٛااپتینی ػث٘ر  دریافتیِ تغییزات ّیشآ است.ٗرتشایت  تٚ غ٘رت تس تَ٘ری در فاسْٕٕ٘ٚ ٛا رضذ 

پٜٖای دٕثاٍٚ  ات ٗاتستٚ تٚ( تا تغییزeV 14/3تا  97/2ٛا )در ىستزٙ ىاف ٕ٘اری ّستقیِ در ایٔ ْٕٕ٘ٚ  اتتغییز ْٛچٖیٔ ّالحظٚ ضذ مٚ ست.ا

(%، اتِ ٛای 5/0تزاتز ) Al/Znٕسثت اتْی  تا ّ٘یذ آٓ است مٚ در ّْٕٕ٘ٚطاتقت دارد. خ٘اظ اٍنتزینی الیٚ ٛا در ساختار ٕ٘اری ّادٙ ٕ٘اری 

Al خ٘تی در جایياٙ ٛای ضثنٚ ای تٚ ػٖ٘آ اتِ ٛای تخطٖذٙ جایيشیٔ ضذٙ إذ. ٚ ت 
 

Study of the structural, electrical and optical properties of ZnO:Al transparent 

conducting films. 
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Abstract 

Al-doped zinc oxide thin films are synthesized on glass substrate by spary pyrolysis method at 410 °C. The XRD 
spectra show the grown samples have a polycrystalline nature in wurtzite phase. We found that the variations in 

transmittance of the layers are due to the variations in the crystallite size of the material. Also it found that the 

variations in the direct band gap of these samples (in the range of 2.97 to 3.14) are consistent with the variations of 
the band tail width in the band structure of the material. The electrical properties of the layers confirmed that in 

sample with Al/Zn atomic ratio of 0.5 % , Al atoms are well substitute at the lattice sites and played as donor 

atoms.  
 

Pacs No.: 70 

 
 ّقذّٚ

ٛا در قطؼات ّینزٗ اٍنتزٕٗیل ٗ  ساختارمارتزد تاٍق٘ٙ ٕإ٘

اپت٘ اٍنتزٕٗیل ّ٘جة ت٘جٚ تسیاری اس ّحققیٔ ػَِ ٕإ٘ تٚ ایٔ 

ٍیٌ ىاف ٕ٘اری تذ ZnOدر ّیآ ٕإ٘ ساختارٛا  ّقٍ٘ٚ ضذٙ است.

ِٛ  (meV60) ی امستیٕ٘ی تاالإزص ،(eV37/3) ّستقیِ پٜٔ

 ،ٛای ىاسی حسيز ضیذی،ٛای خ٘ر سًَ٘د در مارتزچٖیٔ 

قطؼات پیشٗ  ،ٛای ّقاُٗ ٍیشر پ٘ضص ٛای ضفاف اپتینی، اٍنتزٗد

ی اس ّ٘اد ین ZnOمسیذ رٗی ااّزٗسٙ  [.2] داضارٙ مزاٍنتزٕٗیل 

تطْار ّی آیذ تٚ ط٘ری مٚ ِّٜ در تنٍٖ٘٘صی  ٕیْزسإای

الیٚ ٛا  ایٔ خ٘اظ اٍنتزینی ٗ اپتینی تحقیقات تسیاری در ّ٘رد

الیٚ ٛای  ىزفتٚ است.إجاُ ع ٗ ٕاخاٍع ضذٙ خاٍدر ضزایط 

 Ga ٌاس قثیتٖاٗتی تا ٕاخاٍػی فَشی ىزٗٙ سٚ جذًٗ  ZnOٕاسك 

In ، Al ٗ B مار ىزفتٚ ضذٙ ٚ تزای افشایص ٛذایت اٍنتزینی ت

ّطاٍؼات تجزتی ٕطآ ّی دٛذ مٚ خػ٘غیات الیٚ ٛا  است.

اس  د.ٛای تٜیٚ تٚ تزمیة ضیْیایی الیٚ تستيی دار ػالٗٙ تز رٗش
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ػثارت ٛای ّختَف مٚ ّی ت٘آ تٚ آٓ اضارٙ مزد  جَْٚ رٗش

الیٚ ٕطإی تخار  ٗصً -سٌ اسپزی پایزٍٗیش، یٖو،اسپاتز است اس:

 تٚدر ایٔ ّیآ رٗش اسپزی پایزٍٗیش  .[1-4] (CVD)ضیْیایی 

سّآ  ػذُ ٕیاس تٚ خال ٗ ،ی ْٛچ٘ٓ ارسآ ت٘دٓیٛا ػَت ّشیت

ٛا اس ت٘جٚ تیطتزی تز  دیيز رٗش در ّقایسٚ تا الیٚ ٕطإی م٘تاٙ

 تزامِ تزرسی تاثیز ّا در ایٔ تحقیق ٚت .ضذٙ استخ٘ردار 

الیٚ ٛای اٍنتزینی  اپتینی ٗ تز خ٘اظ ساختاری، Al ٕاخاٍػی

 مٚ تٚ رٗش اسپزی پایزٍٗیش تٜیٚ ضذٙ إذ ّی پزداسیِ.امسیذ رٗی 
 

 ّزاحٌ تجزتی
یٚ ضیطٚ التز رٗی سیز یشٚ رٗش اسپزی پایزٍٗیشْٕٕ٘ٚ ٛا ت

ٛ٘ا ٚت ػٖ٘آ ىاس ٚت مْل  ml/min5 آٖٛو تا   C° 410 در دّای

اس استات رٗی دٗ آتٚ تٜیٚ ّحًَ٘  زایرضذ دادٙ ضذٙ إذ. ت حاٌّ

تار یٕ٘یشٙ استفادٙ ضذٙ  آب ّقطز دٗ ٗ ّ٘الر 0/.1 یتا غَظت ٍّ٘

ّیشآ ٕاخاٍػی افشٗدٙ ضذٙ ت٘سط مَزیذ آٍّ٘یٖیُ٘ تٚ ىٕ٘ٚ  است.

 at% 1 ٗ 0/.5، غفزٛای تذست آّذٙ تٚ ّیشآ  ای است ْٕٕ٘ٚ

Al/Zn= ،ٕٚاُ ٛای  تS0  ،S1 ٗ S2  .آالیص یافتٚ تاضٖذ 

 X (XRD)پزاش پزت٘  سْٕٕ٘ٚ ٛا ا یاتیّطخػٚ  یتزا

  یفیٗاتستٚ تٚ خط ط D8 Advance-Brukerت٘سط دستياٙ 

CuKα تا طً٘ ّ٘ج nm 15406/0 ٗٚیٗ سا θ2  ٙ70-10در ىستز 

ٗ  یػث٘ر یٛا فیسٖجص ط ی. تزاٙ استذدرجٚ استفادٙ ض

 UV-Visزٕ٘ٚ ٛا اس دستياٙ اسپنتزٗف٘تّ٘تْٕ تاستاتی

Shimadzu-1800  ٙضخاّت  تزای .ٕإّ٘تز 1100-300در ىستز

تا  Profilemeter Taylor/Hobson ستزی سٖج اس دستياٙ یسٖج

ٍٗتاص اس دستياٙ  -ٗ تزای ّطخػٚ یاتی جزیآ nm 20دقت 

 استفادٙ مزدٙ ایِ. BHP2063t ّذً إثاضت ٗاٍنتز
 

 تحث ٕتایج ٗ

 خ٘اظ ساختاری
رضذ یافتٚ را ٕطآ ّی  ْٕٕ٘ٚ ٛای XRD طیف 1ضنٌ 

ٛز سٚ ْٕٕ٘ٚ دارای دٛذ. ٕتایج تذست آّذٙ حامی اس آٓ است مٚ 

( تٚ 002تا جٜت رضذ تزجیحی ) تَ٘ری ٗرتشایت تسساختار 

ض٘د  اس ّقایسٚ ایٔ طیف ٛا ّالحظٚ ّی .استC  ّ٘اسات ّح٘ر

( دیيز قَٚ ٛا اس 002ػالٗٙ تز قَٚ تزجیحی ) S1مٚ در ْٕٕ٘ٚ 

 (110) ٗ (101) (،100ٛای ) يیزیجٜتجَْٚ قَٚ ٛای ٗاتستٚ تٚ 

 تزخ٘ردار ضذٙ إذ. ضذت تیطتزی ٕیش اس 

 
 . Al تا ٕاخاٍػیآالییذٙ  ZnO الیٚ ٛای ٕاسك XRDطیف  :1ضنٌ

 

تا  ّی ت٘آ راٛا  اتؼاد تَ٘ركدر ایٔ ْٕٕ٘ٚ ٛای تس تَ٘ری 

  :[3] ضزر –استفادٙ اس فزًّ٘ دتای 
(1   )                                                   0.9λ / βcos θ D= 

 طً٘ ّ٘ج پزت٘ اینس،  . در ایٔ راتطٚ دتذست ّی آٗر

ساٗیٚ پزاش  ٗ  (FWHM)تشرىی تْاُ پٜٖا در ٕیْٚ تیطیٖٚ 

ّا تزای ایٔ ْٕٕ٘ٚ ٛا تزای قَٚ  سثاتایٔ ّحا تزاه است. ٕتیجٚ

. تا ت٘جٚ تٚ ایٔ ٕطآ دادٙ ضذٙ است 2در ضنٌ  (002تزجیحی )

دارای تیطتزیٔ اتؼاد تَ٘رمی  S0ٚ ّالحظٚ ّی ض٘د مٚ ْٕٕ٘ ْٕ٘دار

( nm36/25 )ٗ  ْٕٕٚ٘ S1 ٔاتؼاد دارای م٘چنتزی(nm 51/17)  ّی

 . تاضذ

 
تغییزات اتؼاد تَ٘رك ٛا در ْٕٕ٘ٚ ٛای رضذ یافتٚ در غَظت ٛای : 2ضنٌ

 .Alّختَف 

چياٍی ّی ت٘آ پاراّتز ٛای دیيز ٕظیز  مْیت ػالٗٙ تز ایٔ

تز ٗاحذ  ٛاٙ رفتيیرتٚ ػٖ٘آ طً٘ خط٘ط د (δ) ٛا در رفتيی
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را تٚ مْل الیٚ  یل( ایجاد ضذٙ در εٗ ٕیش مزٕص )حجِ تَ٘ر 

 : [4] مزد تؼییٔ 3ٗ  2رٗاتط 

(2                            )                                         δ=1/D
2 

(3                       )                                     4 tan θ =β/ ε 

 ارائٚ ىزدیذٙ است. 1ٕتایج حاغٌ اس ایٔ ّحاسثات در جذًٗ 
 

ّقادیز حاغٌ اس تحَیٌ دادٙ ٛای پزاش پزت٘ اینس در خػ٘ظ  :1جذًٗ

ٕ٘ٚ ٛای ّ٘رد تزرسی در راستای تزجیحی پاراّتز  . (002) ٛای ّختَف در ْٕ

(×10-3 ) ε  δ(nm-2) D(nm) sample 

6/4 0015/0 36/25 S0 

1/7 0032/0 51/17 S1 

05/5 0018/0 17/23 S2 

 

اتؼاد  تغییزات ٕ٘ٙح Alٕچٚ پیذاست تا افشایص ٕاخاٍػی چٖا

 رفتيیدر تزامِّیشآ تٖص ٗ  تغییزات ّزت٘ط ٚت ٕیش تَ٘رك ٛا ٗ

ٕذ. ایٔ تغییزات در ارتثاط ا تا ینذیيزتٚ ط٘ر ّؼن٘س  ٛا

ساختاری ّی ت٘إذ تز خ٘اظ اپتینی الیٚ ٛا مٚ در اداّٚ تذآ 

  پزداختٚ ایِ تاثیز ىذار تاضذ.
 

 خ٘اظ اپتینی
تز  را ایٔ الیٚ ٛا ابٗ تاستطیف ػث٘ر اپتینی  3ضنٌ 

 nm  300-1100اس طً٘ ّ٘ج ٕ٘ر تاتطی درتاسٙحسة تاتؼی 

  ٕطآ ّی دٛذ.

 
ٕ٘ٚ ٛای ّ٘رد تزرسیٗ تاستاب طیف ػث٘ر : 3ضنٌ  .ٕ٘ری ّزت٘ط تٚ ْٕ

 

رفتار مَی در ایٔ دادٙ ٛا حامی اس ٗاتستيی ضزیة ػث٘ر 

ط٘ری ٚ ضذٙ است ت اضافٚالیٚ ٛا تٚ ّیشآ ٕاخاٍػی 

120 SSS TTT  ایٔ تغییزات تٚ ظاٛز ٕاّٖظِ تخ٘تی تا .

( مٚ تٚ غ٘رت 1تغییزات اتؼاد تَ٘رك ٛا در ایٔ ْٕٕ٘ٚ ٛا )جذًٗ 

120 SSS DDD   است ساسىار ّی تاضذ. در ایٔ ّ٘رد إتظار

ّی رٗد ٛز چٚ اتؼاد تَ٘رك ٛا م٘چنتز تاضذ ّیشآ پزامٖذىی 

ٛا افشایص یافتٚ ٗ در ٕتیجٚ اس ػث٘ر  ف٘ت٘ٓ ٛا در ػث٘ر اس ّزس دإٚ

 اپتینی الیٚ ماستٚ ض٘د. 

ضنٌ ) طیف ػث٘ر اپتینی الیٚ ٛا ٛایٙ امٖ٘ٓ تا اطالع اس داد

است تذست  nm 190 در حذٗد مٚ ٛا ْٕٕ٘ٚ (t) ٗ ضخاّت (3

  الیٚ ٛا را تٚ مْل قإ٘ٓ الّثزت: (α)ّی ت٘آ ضزیة جذب 

(4                                )                        T
t

ln
1








 

 . ایٔ مْیت ّی ت٘إذ در تؼییٔ تشرىی ىاف ٕ٘اریتؼییٔ ْٕ٘د

 (:5) الیٚ ٛا در راتطٚ ّستقیِ

(5                                           )   gEhvAhv 
2

 

 ،فزٗدیإزصی ف٘ت٘ٓ  hvّ٘رد استفادٙ قزار ىیزد. در ایٔ راتطٚ

gE ٕ٘اری الیٚ افى  ٗA اتت است. تٚ ّٖظ٘ر ث ضزیة یل

( تا 5) ّی ت٘آ اس ّؼادٍّٚادٙ ّ٘رد ٕظز تشرىی ىاف ٕ٘اری تؼییٔ 

 ٛای تاال تا ّح٘ر افقی در إزصی تزٗٓ یاتی تخص خطی ْٕ٘دار

یٔ رٗش در ضنٌ اس إتایج تذست آّذٙ  .(4)ضنٌ  مزداستفادٙ 

 اٍحاقی تٚ ایٔ ضنٌ ٕطآ دادٙ ضذٙ است. 

h (eV)

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

(
h


)2
 (

eV
.c

m
-1

)2

0

5e+9

1e+10

2e+10

2e+10

3e+10

3e+10

S0

S2

S1

Concentration Al (at%)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

E
g
 (

eV
)

2.96
2.98
3.00
3.02
3.04
3.06
3.08
3.10
3.12
3.14
3.16

 
 .ىاف ٕ٘اری ّزت٘ط ٚت ْٕٕ٘ٚ ٛای ّ٘رد تزرسی: 4ضنٌ

 

دارای  S1ْٕٕ٘ٚ  ض٘د مٚ ضنٌ ّطاٛذٙ ّی ایٔ تا ت٘جٚ تٚ

اس تیطتزیٔ ىاف ٕ٘اری  S0( ٗ ْٕٕ٘ٚ eV 97/2ّقذار )مْتزیٔ 

تا ت٘جٚ تٚ تزخ٘ردار ّی تاضذ.  (eV 14/3ذار )اپتینی تٚ ّق

 ٕارستی ٛای تَ٘ری در ایٔ ْٕٕ٘ٚ ٛا تغییزات ٗاتستٚ تٚ ّیشآ

 (ىشارش ضذٙ است 1مٚ در جذًٗ  )مزٕص ٗ تزامِ دررفتيی ٛا
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ایٔ تغییزات در تشرىی ىاف ٕ٘اری ّی ت٘إذ ّتاثز اس ضنٌ ىیزی 

. تا ت٘جٚ ٚت ٕظزیٚ تاضذ ایٔ ّ٘اد در دٕثاٍٚ ٕ٘اری در ساختار ٕ٘اری

إتظار ّی رٗد ٛز چٚ دٕثاٍٚ ٕ٘اری  .[5]ٛای ٗاتستٚ در ایٔ ّ٘رد 

اس پٜٖای تیطتزی تزخ٘ردار تاضذ پٜٖای ىاف ٕ٘اری اپتینی الیٚ 

 م٘چنتز تاضذ. 
 

 خ٘اظ اٍنتزینی
آ تز یجز ٕتایج حاغٌ اس إذاسٙ ىیزی ّطخػٚ 5 ضنٌ

در  ٗ اٍنتزٗدیْٕٕ٘ٚ ٛا را در یل ساّإٚ د (I-V) حسة ٍٗتاص

ٕتایج حاغٌ ٕطآ ّی دٛذ. . cm 1یل ْٕٕ٘ٚ ّزتؼی ضنٌ تا اتؼاد 

 ّقاّٗت( حامی اس آٓ است مٚ 6اس تحَیٌ ایٔ دادٙ ٛا )ضنٌ 

در ْٕٕ٘ٚ تذٗٓ آالیص  MΩ 5/5( الیٚ ٛا اس ّقذار Rsh) ٗرقٚ ای

(S0 تٚ مْتزیٔ ّقذار در حذٗد )MΩ 1  ْٕٕٚ٘ درS1  ٙتٖشً مزد

طإيز آٓ است مٚ در ْٕٕ٘ٚ اخیز اتِ ٛای است. ایٔ ٕتایج ٕ

Alتخطٖذٙ )
در ّ٘اضغ  تخ٘تی در جایياٙ ٛای ضثنٚ ای ّادٙ (3+

Znیٕ٘ی 
ٌ تار ایجاد حاّٗ در ٕتیجٚ ّٖجز تٚ  جایيشیٔ ضذٙ إذ 2+

چٚ تا ت٘جٚ تٚ ّیشآ آالیص تاالتز در ْٕٕ٘ٚ اىز ىزدیذٙ إذ. اضافی

S2 اس تزم٘چن آٓ ّقاّٗت ٗرقٚ ای ّی رٗد إتظار  ْٕٕٚ٘S1  تاضذ

ٍنٔ ٕتایج إذاسٙ ىیزی ٕطآ اس افشایص ّقاّٗت الیٚ دارد. ایٔ اّز 

احتْاال در  آالیطی تاضذ مٚ اتِ ٛای آٍّ٘یٖیُ٘ آّٓی ت٘إذ ّ٘یذ 

جای ٕيزفتٚ ٗ در ّنآ ٛای خ٘د  غحیح جایياٙ ٛای ضثنٚ ای

 ٖذ. ضاتتیٔ جایياٛی قزار ىزفتٚ 

 
 در ْٕٕ٘ٚ ٛای ّ٘رد تزرسی. ة ٍٗتاصتز حس ٓتغییزات جزیا: 5 ضنٌ

 
 .تغییزات ّقاّٗت سطحی تز حسة ٕاخاٍػی: 6ضنٌ 

 

 ٕتیجٚ ىیزی
ٚ رٗش اسپزی ت Al تا ٕاخاٍػی ZnO الیٚ ٛای ٕاسك

 سٖتش ضذٕذ. طیف 0C410الیٚ ضیطٚ در دّای یایزٍٗیش تز رٗی سیز

XRD ساختار ٗرتشایت تسثَ٘ری تا ْٕٕ٘ٚ ٛا ٕطآ دٖٛذ ٙ

 يزالیٚ ٛا ٕطإاپتینی طیف ػث٘ر  ( 002ٗ)ی يیزی تزجیحجٜت

ّثتٖی تز تغییز در اتؼاد تَ٘رك ٛاست.  ٛا ماٛص ّیشآ ػث٘ر الیٚ

 97/2)در ىستزٙ  ٛادر ایٔ ْٕٕ٘ٚ ىاف ٕ٘اری ّستقیِ تغییز ّقادیز 

ّطاتقت  ْٕٕ٘ٚ ٛا ( تا تغییز در پٜٖای دٕثاٍٚ ٕ٘اریeV 14/3تا 

جایيشیٖی تٜیٖٚ اتِ ٛای  دارد. خ٘اظ اٍنتزینی الیٚ ٛا حامی اس

Al در غذ  5/0 تا در جایياٙ ٛای ضثنٚ ای در ضزایط آالیطی

 . است( S1اتْی )ْٕٕ٘ٚ 
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