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اکسید نیکل تهیه شده به  نانوساختار هایبر خواص ساختاری و اپتیکی  محلول ر حجمیاثتبررسی 

 روش اسپری پایرولیزیز
 حسین ،عشقی ؛ معصومه، نجفی

 شاهرود ،صنعتی شاهرود هدانشگا ، فیزیك دانشکده

 

 چکیده
شدن محلولی به منظور تهیه  (NiCl2.6H2O)شش آبه  کلرید نیکل پودراز  با استفاده روش اسپری پایرولیزیز بر روی زیرالیه شیشه به سید نیکلالیه های نازک اک

و بزرگتر شده  رشد یافته نانومتری است که با افزایش حجم محلول بمرور دانه هایینشان دهنده شکل گیری  SEM تصاویر شدند.الیه نشانی حجم های متفاوت  در

داده در این نمونه هاست.  نانومتر 19 – 11بلورک هایی با بزرگی و اندازه  (111) ترجیحی مکعبی با جهتگیری بسبلوری ساختار نشان دهنده XRD های طیف اند.

تحلیل این داده ها افزایش ضخامت نمونه هاست.  ناشی از درصد 17به  07نشانگر کاهش عبور الیه ها در ناحیه مرئی از وابسته به طیف عبور نوری  های اپتیکی

ابعاد  دانه بندی و تغییراتباشد. این تغییرات بخوبی با توجه به می با افزایش حجم محلول  (eV 45/1 تا 99/1)در محدوده  نمونه ها ف اپتیکیکاهش گا ازحاکی 

 منجر شده باشد سازگار است.  وقوع محدودیت کوانتومیدر این نمونه ها که می تواند به  بلورک ها
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Abstract 
 

NiO thin films are deposited on glass substrate by spray pyrolysis technique using nickel chloride hexahydrate 

(NiCl2.6H2O) powder in different precursor volumes. The SEM images show the formation of nano-size grains 

which are grown bigger as the spray volume has increased. The XRD spectra indicate the cubic polycrystalline 

structure in these samples with preferred direction of (111) and crystallite size between 13-19 nm. The optical 

data show that the transmittances of the samples in the visible range are reduced from 70 to 30% as the 

thicknesses of the layers are increased. The analysis of these data show that the optical band gaps of these 

layers are decreased (from 3.69 to 3.54 eV) as the precursor volume is increased. These variation are well 

compatible with the occurrence of the quantum confined effect due to the grain and crystallite size variations in 

these layers.  
 

Pacs No.: 70 

 

  قدمهم
 یها ودیمختلف مانند د لیشفاف اغلب در وسا یها الکترود

هوشمند  یو پنجره ها یدیخورش ی، سلول هاکننده نور گسیل

 توان به یشفاف م یها دیاکس نیب. از مورد استفاده قرار می گیرند

 اشاره کرد کهو غیره  ZnO ،ITO  ، SnO2 ترکیباتی همچون

بشمار می روند.  nنوع  الیه نازک یمرساناهاین در زمره یهمگ

توجه زیادی را به خود  pنوع  الیه نازک یمرساناهایامروزه ن

. استمواد  نیاز ا یکی (NiO) کلین دیکه اکس ندمعطوف کرده ا

 پایداری شیمیایی، از نظر خواص منحصر بفرد ین ماده دارایا

 میو مستق نپه یگاف نوار بوده و ازخواص مغناطیسی و اپتیکی 

در شرایط  بهره مند است. این ماده eV 5تا  4/1در محدوده 

مقاومت ویژه باالیی در می تواند از در دمای اتاق  تناسب عنصری
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در الیه های نازک  لکن [،1باشد ]برخوردار  cm.Ω 1711حدود 

از کمبود اتم به علت عدم تناسب عنصری )عمدتا ناشی  این ماده

پذیرنده در -و ایجاد تراز های شبه ([2] در شبکه بلوری Ni های

نازک  یهاالیه  .[1] کاهش می یابد cm.Ω 179گاف نواری تا 

NiO رسوب ، ژل -، سلنگیمختلف از جمله اسپاتر یبا روش ها

 زیزیرولیپا یو اسپر یاتم هیال ی، رو آراستیالکترون کهیبارگذاری 

 [.5] دشو یساخته م

بر  محلول حجممطالعه تاثیر تغییرات  قیتحق نیا درهدف ما 

تهیه  الیه های نازک اکسید نیکل یکیو خواص اپت بلوری ساختار

  .می باشد شده به روش اسپری پایرولیزیز
 

 یشگاهیآزما های کار اتیجزئ

بر  زیزیرولیپا یاسپر به روش کلین دینازک اکس یها الیه

از  یاسپر یسنتز شده است. محلول مورد استفاده برا شهیش یرو

آب دو بار  حجم های مختلف از باشش آبه  دیکلرا کلیپودر ن

افشانه تا سطح فاصله  قیتحق نی. در اه استشد هیشده ته ریتقط

 تهی، موالرml/min  14ینشان هی، آهنگ الcm 14 صفحه داغ برابر

و سه در نظر گرفته  ثابترا  ºC 547 هیرالیز یدما M 1/7 محلول

 ml، 17،  27 یحجم هابا  بیبترت V3و  V1 ،V2م های با نا نمونه

 . کرده ایمتهیه  47

توسط X (XRD) پراش پرتو  زنمونه ها ا یابیمشخصه  یبرا

با CuKα  یفیوابسته به خط ط D8 Advance-Brukerدستگاه 

درجه  07-17در گستره  θ2 هیو زاو nm 14579/7 طول موج

نمونه  یبازتابو  یعبور یها فیسنجش ط ی. براه استاستفاده شد

در  UV-Vis.-Shimadzo-1800ها از دستگاه اسپکتروفوتومتر 

زبری  از دستگاه یضخامت سنج برای ونانومتر  1177-177گستره 

استفاده  nm 27با دقت  Profilemeter Taylor/Hobson سنج

 .کرده ایم
 

 و بحث جینتا

 ( مورفولوژی الیه هاالف)
را نشان می  V3 و V1 ،V2نمونه های  SEMتصاویر  1شکل      

دارای ریز  V2و  V1نمونه  می شود مالحظههمانطور که  دهد.

 با افزایشبوده و  nm 47و  27ساختار هایی بترتیب با ابعاد حدود 

تا حد زیادی به صورت سطحی  V3بیشتر در حجم محلول نمونه 

تخت رشد یافته است. این تغییرات در شکل گیری الیه اکسید 

نیکل می تواند منشاء تغییرات خواص فیزیکی در خواص فیزیکی 

 الیه باشد که در بخش های بعدی بدان پرداخته ایم. 

 

  

  

 
 .V1  ،V2 ،V3نمونه های SEMتصاویر :  1شکل 

 

 یساختار یها یژگی( وب)
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با حجم های  افتهیرشد  ینمونه ها XRD فیط 2شکل 

ضخامت های مختلف که منجر به تهیه الیه هایی نازک با  متفاوت

 دهد.  یرا نشان مشده است  nm 217و  277، 197بترتیب برابر
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 .تمتفاو یدر حجم هارشد یافته  NiO ینمونه ها XRD فیط : 2لشک

 

است که هر سه نمونه  آندهنده بدست آمده نشان  جینتا

که در جهت  بوده یار مکعبتساخبا  NiOی بلورفاز  یدارا

و با افزایش حجم چنانچه پیداست  ( رشد یافته اند.111ی )حجیتر

یافته است که می افزایش  قلهشدت این الیه ها  تدر نتیجه ضخام

بر این  عالوه. [4] باشدالیه  در بهبود کیفیت بلوریتواند نشانگر 

( V3)نمونه  ml 47به حجم محلول  شیبا افزامالحظه می شود که 

 یا هیزاو تیبا ساختار هگزاگونال در موقع Ni2O3 یفاز ثانو

که خود نشانه دیگری در بهبود  شده است دیدرجه ناپد 45/11

  است.در این نمونه  ساختار بلوری

بیشاتری در   مفیاد  اطالعاات  می توان به داده ها این تحلیل با

(، Dهاا )  ابعاد بلورکالیه ها از جمله  ساختار بلوریجزئیات مورد 

و چگالی در رفتگای   (ε) کرنشمیزان ، (d(hkl)فاصله بین صفحات )

این کمیاات را مای تاوان     دست یافت.( δ) در واحد حجم بلور ها

 ( تعیین کرد: 5) -(1بترتیب توسط روابط )

(1                                                )D = 0.9 λ / β cos θ 

(2                                                   )d(hkl) = λ / 2 sin θ 

(1                                                      )ε = β cos θ / 4 

(5                                                             )D
2 δ = 1 / 

بزرگی تمام پهنا در نیمه  βطول موج پرتو ایکس ،  λدر این روابط 

اساات. نتیجااه ایاان  زاویااه پااراش باارا  θ و (FWHM)بیشااینه 

 ارائه گردیده است. 1محاسبات در جدول 

 
  .نمونه های مورد بررسیدر  XRDاز تحلیل داده های حاصل مقادیر  : 1جدول

 D نمونه

(nm) 
d 

(nm) 
ε 

(x10-3) 
δ 

(x10-5 nm-2) 

V1 4/12 2579/7 02/2 704/9 

V2 9/15 2574/7 14/2 990/5 

V3 4/14 2570/7 40/1 92/2 

 

مالحظه می شود اگرچه با افزایش  فوقاز بررسی نتایج 

افزایش یافته  nm 4/14تا  4/12از  حجم محلول ابعاد بلورک ها

وابسته به جهتگیری  بلوری (d) فاصله بین صفحات مقدار لکن در

از طرفی با ترجیحی نمونه ها تغییر چندانی حاصل نشده است. 

کرنش و چگالی دررفتگی ها میزان مربوط به  مقادیرتوجه به 

مالحظه می شود که با ( 1)ستون های چهارم و پنجم جدول 

ی در نمونه ها رو به حجم محلول میزان ناراستی های بلور افزایش

همراه با بزرگتر شدن ابعاد بلورک  که می تواند ندا کاهش گذارده

 باشد.ها بهبود کیفیت بلوری الیه نشانگر  ها
 

 ( ویژگی های اپتیکیج)
را نشان  طیف های عبور و بازتاب در این نمونه ها 1شکل 

 می دهد. 
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 .نمونه های مورد بررسی یف عبور و طیف بازتاب اپتیکی: ط 1شکل 
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می شود که با افزایش حجم  مالحظه داده های تجربیمطابق 

 nmالی  577در ناحیه مرئی )بازه  محلول طیف عبوری الیه ها

این کاهش % کاهش یافته است. 17% به حدود 07 حدود از (077

  باشد. ی مورد مطالعهالیه ها در افزایش ضخامت متاثر ازمی تواند 

نمونه ها از رابطه زیر استفاده  (Eg) برای تعیین گاف نواری

 :]9 [شده است

(4)                                               (αhν) = A (hν-Eg)
m                                               

 رابطه و از استالیه  ضریب جذب αکه در آن 

(9                                                             )α = -ln T/t 

 tپارامتر های مختلف عبارتند از: . در این رابطه بدست می آید

در بیانگر نوع گذار اپتیکی  mثابت وتوان  ضریبی A، ضخامت الیه

 2مستقیم و غیرمربوط به گذار  4/7مقدار )نمونه نیمرساناست 

(αhν)با رسم نمودار . (است مربوط به گذار مستقیم
 hνبر حسب  2

در ناحیه  شده و تعیین موقعیت محل تقاطع خط برونیابی( 5)شکل 

می شود که گاف نواری اپتیکی انرژی باال با محور افقی مالحظه 

افزایش ضخامت با افزایش حجم محلول و در نتیجه با  هانمونه 

کاهش می  نای .است یافتهکاهش  eV 45/1به  99/1از  الیه ها

تصویر که در با توجه به تغییر افزایشی ابعاد بلورک ها  دتوان

وقوع اثر محدودیت به  نشان داده شده است ضمیمه در این شکل

این  SEMکه با تصاویر  نانوساختار های این الیه هاکوانتومی در 

 نسبت داده شود.  ،نمونه ها نیز بخوبی سازگار است

h (eV)
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(αhν)غییرات : ت 5 شکل

 NiO برای الیه های ها بر حسب انرژی فوتون 2

 بررسی. مورد

 

  نتیجه گیری

خاال  باا حجام هاای      NiOدر این تحقیق الیه های نازک 

الیه شیشه باه روش اساپری   بر روی زیر ml 47 و 17، 27متفاوت 

 نشاان دهناده  الیاه هاا    SEMتصاویر  .ندپایرولیزیز الیه نشانی شد

شکل گیری دانه های نانوساختاری بوده به طاوری کاه باا افازایش     

مشخصاه   نتایج. شده اندحجم محلول اسپری این دانه ها بزر  تر 

الیاه هاا دارای   هماه  نشاانگر آن اسات کاه    ها  الیهیابی ساختاری 

تحلیال ایان   هساتند.  ( 111ی )حا ترجی گیریمکعبی با جهت ساختار

-nm 11 در محادوده )هاا   بلاورک اندازه داده ها حاکی از افزایش 
کارنش و چگاالی در    میازان و کاهش با افزایش حجم محلول ( 19

کاه  دریاافتیم  از داده های اپتیکی نمونه هاست.  ی بلوریرفتگی ها

از  در ناحیه مرئی به علت افزایش در ضخامت طیف عبوری الیه ها

. تحلیل این داده ها حاکی از کاهش % کاهش یافته است17% به 07

ناشاای از وقااوع محاادودیت  eV 45/1بااه  99/1گاااف نااواری از 

 کوانتومی در الیه هاست. 
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