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 چکیده 

نشانی فلز روی خالص به روش کندوپاش مگنترونی  نازک نانوساختار اکسید روی با استفاده از الیه الیه

به مدت دو ساعت تهیه شد. مطالعه طیف پراش  C° 099ی کوارتز، و بازپخت آن در دمای روی زیر الیه

(، الیه حاصل نشان می دهد که این الیه دارای ساختار بلوری هگزاگونال ورتزایت XRDاشعه ایکس  )

الیه مشابه بدون بازپخت و نیز اکسید روی بازپخت شده در دمای   ، باXRDمی باشد. مقایسه نتایج طیف 

C° 099  ساعت، حاکی از این واقعیت است که اکسید روی تهیه شده به روش الیه نشانی 2به مدت- 

بازپخت خلوص قابل توجهی دارد. همچنین این الیه شفافیت قابل قبولی دارد. با توجه به افزایش گاف 

بدست آمد، تشکیل نانو ذرات  UV-Vis سنجی جذبی ماورای بنفش ستفاده از طیفانرژی نمونه که با ا

الیه نازک سنتز شده تشکیل نانو  SEM روبشی الکترونی میکروسکوپ قطعی است. همچنین تصاویر

 ذرات کروی را تایید کردند. 

 

 بازپخت ،مگنترونی کندوپاش روی، اکسید نانوساختار،الیه نازک، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

مرکز  کیعدم وجود  .است  1تایهگزاگونال ورتز دارای ساختار بلوری ،است ی نانودر فناور پرکاربردماده  کی ی کهرو دیاکس

 می خوبی به این ماده یکیروالکتریو پ یکیالکترزویخواص پ ،یکیبه همراه اتصال بزرگ الکترومکان تایدر ساختار ورتز یتقارن

 کیاپتوالکتر ی استفاده دربرا در دمای اتاق است و(  eV .3.3بزرگ ) انرژی مستقیم و گافبا  ساناییی، نیم ررو دیاکس دهد.

بوده و این ماده  (meV 09) بستگی اکسایتون در حدود یانرژدر بلور اکسید روی کوتاه مناسب است.  یها در طول موج

می  شافزای راآن  یرسانندگ و افزایش نوسان اتم هااست  فشفا یدر نور مرئ یرو دیاکسرسانندگی خوبی در دمای اتاق دارد. 

خصوصیات نوری، الکتریکی خاص و قابلیت کاربردی نانوساختارهای اکسید روی موجب  .(Burah and Dutta, 2009) دهد

 Saito et al, 2002; Baxter et) استفاده روز افزون از آن در صنایع الکتریکی، اپتیکی، الکترواپتیکی و پزشکی شده است

al, 2006 ) . اکسید روی به خاطر خصوصیات پایدار در مقابل خوردگی نوری وشیمیایی همانند اکسید تیتانیوم یک ماده نیمه

 نیهم چن .(Cruz-Va´zquez et al,2005; Kumbhakar et al, 2008) هادی بالقوه در تبدیل انرژی خورشیدی است

با کاهش اندازه ذرات  ت،یخاص نیا یاثر بخش زانیاست، که م یباکتر ضد تیخاص لیبه دل ،یرو دیاکس تیاز اهم یبخش

اندازه و ریخت شناسی دو پارامتر مهم برای اندازه  .(Padmavathy And Vijayaraghavan, 2008) ابدی یم شیافزا

ی اکسید روی با هاگیری و شناسایی خواص فیزیکی نانو ذرات هستند که تحت تاثیر روش تولید و سنتز می باشند. تک بلور

 تاکنون. (Li And Gao, 2007) شوند که هر روش مزایا ومعایب  خاص خود را داردروش های مختلفی تولید می

 Baruah And) اند رشد، سنتز شده طیتحت شرا تموفقی با هاساختار نیو ا دی تولیرو دیاز اکس یمختلف هاینانوساختار

Thanachayanont, 2008). 

روش  براین الیه نازکی از روی خالص بهتهیه الیه نازک نانوساختار اکسید روی با شفافیت باال است. بنا هدف این کار تجربی

روی زیرالیه کوارتز تهیه شده و این الیه نازک به همراه مقداری پودر فلزی در داخل کوره در دمای  DCکندوپاشی مگنترونی 

C° 099  ذرات اکسید روی در حالت فیلم نازک و پودری با مقایسه با شرایط مورد بازپخت قرار گرفت و امکان تشکیل نانو

 مشابه در مورد فلزی روی مطالعه گردید. 

 
  ها روشمواد و 

به جهت باال بودن دمای بازپخت، از زیرالیه کوارتز استفاده شد. پس از تمیز کردن کامل زیرالیه، الیه نازکی از روی با خلوص   

آنگستروم با نرخ  1999ساخت کشور فرانسه، به ضخامت  MECA-2000اه کندوپاش مگنترونی با استفاده ازدستگ 00/00%

میلی بار تهیه گردید. الیه ی نازک تهیه شده به همراه مقداری پودر فلز  19-.آنگستروم بر ثانیه و فشار کاری   5/1الیه نشانی 

نهایت خواص ساختاری و نوری نمونه ها مورد بررسی به مدت دو ساعت تحت بازپخت قرار گرفت. در   C° 099روی در دمای 

آنگستروم  =55/1λساخت کشور آلمان با طول موج  D500قرار گرفت. برای داشتن الگوهای پراش اشعه ایکس از دستگاه 

ثبت  UV2450نمونه ها  با استفاده از طیف سنج دو پرتوئی شیمادزو مدل  UV-visibleطیف جذبی   استفاده شد. همچنین

 صورت گرفت.  MIRA3 TESCANتوسط  دستگاه  SEMو تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی  شد

  

 نتایج و بحث

و  C ° 099ساختار بلوری الیه نازک روی بدون پخت، الیه نازک اکسید روی بازپخت شده در دمای:  XRDآنالیز طیف سنجی 

(. بررسی 1اش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفتند )شکل توسط طیف پر ،C° 099پودر اکسید روی بازپخت شده در دمای 

                                                           
1 Wurtzite Hexagonal 
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درجه )برحسب  39تا  5الف(، نشان می دهد، پیک هایی که در محدوده ی -1الیه نازک روی بدون پخت )شکل XRDطیف 

θ2( داده شده با کارت استاندارد )no.36-1451 JCPDS( مطابقت دارد. یک قله اصلی این طیف مربوط به صفحه )191 )

 °Cمی باشند. طیف پراش اشعه ایکس الیه بازپخت شده در دمای  (HCP)یشش گوش دهیتنگ پکطبق با ساختار بلوری من

( را مطابق کارت استاندارد می دهد. .19( و )119(، )191(، )992(، )199ب(، پنج پیک مربوط به صفحات )-1)شکل 099

اعث تشکیل الیه نازک اکسید روی شده است. شفافیت الیه پخت نتایج این الیه حاکی از این است که پخت الیه تهیه شده ب

شده در مقایسه با الیه بدون پخت نیز قابل توجه است. در نهایت مطالعه طیف پراش اشعه ایکس پودر بازپخت شده در دمای 

C° 099 قریبا خالص با ج(، تمام پیک های مربوط به استاندارد را نشان می دهد که حاکی از تشکیل اکسید روی ت-1)شکل

 شدت پیک هایی به مراتب باالتر از حالت الیه نازک است.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و ج( طیف پراش   C° 099 الیه نازک روی بدون پخت ، ب( طیف پراش اشعه ایکس الیه سنتز شده در دمای XRDالف( طیف  : 1شکل

 C° 099اشعه ایکس پودر سنتز شده در دمای 
 

  می خواص نوری با اندازه ذرات ارتباط مستقیمی دارد. شدت طیف نوری نانوساختارهای نیمه هادی با تغییر اندازه آن ها تغییر 
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 2( در فرمول شرر191( و )992(، )199حات )کند. اندازه نانو ذرات با جایگذاری داده های مربوط به سه قله اصلی متناظر با صف

نشان می  1بدست آمده است. رابطه شرر، وابستگی اندازه ذرات به گستردگی و پهن شدن خطوط پراش را به صورت رابطه 

 دهد:

 (1  )                                                                                                                                                 cos

k
D



 


 

 

پهنای پرتو در نصف شدت  βآنگستروم،  55/1طول موج پرتو ایکس و برابر با  λ، 0/9ثابت شرر برابر با مقدار  k، 1در رابطه 

 .Zimmer et al, 1997; Islam,M.R) اندازه نانو ذرات برحسب نانومتر می باشد Dپرتو افکنی ماکزیمم برحسب رادیان و 

And Podder, J, 2009.)  با استفاده از فرمول شرر و داداه های طیفXRD  اندازه متوسط ذرات روی خالص الیه نشانی

نانومتر و اندازه ذرات پودر  55درجه سانتی گراد،  099نانومتر و نانو ذرات اکسید روی سنتز شده در دمای  55شده 

( نانو ذرات را می توان از قانون براگ dنانومتر می باشند. فاصله بین صفحات شبکه ) C° 099، .5در دمای اکسیدتولید شده 

 ( محاسبه نمود:2)رابطه 

(2 )                                                                                                                                                   2sin

n
d






     
 آمده است. 1در جدول  XRDمحاسبات ساختار بلوری مربوط به داده های 

 
 XRDمحاسبات داده های طیف :  1جدول

 

 hkl نانوذرات

 

(°)2θ  FWHM Lattice 

distance 

)°(A 

Size 

(nm) 

 ------ ------- ------ ----- 199 الیه نازک روی

992 ------ ------ ------- ------ 

191 .3/.0 13251/9 503/2 300/55 

الیه نازک اکسید 

 روی سنتز شده

199 33/.1 11.5/9 390/2 329/32 

992 5./.5 13005/9 505/2 535/55 

191 .3/.0 29095/9 503/2 503/59 

پودر اکسید روی 

 سنتز شده

199 31/.1 29333/9 311/2 559/.0 

992 50/.5 2.51/9 091/2 515/.5 

191 .9/.0 225.1/9 53./2 901/.3 

 

، بیناب های جذبی ماورای بنفش الیه های نازک و پودر اکسید روی بدست آمده از 2شکل  :UV-Visبررسی طیف سنجی 

                                                           
2 Scherrer Equation 
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نازک آزمایش را نشان می دهند. بررسی این بیناب های جذبی ماورای بنفش نشان می دهد که طول موج قله اصلی نمونه الیه 

نانومتر، همچنین طول موج قله اصلی نمونه الیه نازک اکسید روی و پودر اکسید روی بازپخت شده به ترتیب  55.بدون پخت 

نانومتر می باشد، این نتایج نشان می دهند که طول موج نمونه ها کمتر از طول موج حالت عادی اکسید روی  15.و  05.

 .(Kumbhakar et al, 2008) نانومتر( می باشد 33.)
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الف( بیناب جذبی مرئی و ماورای بنفش الیه نازک روی بدون پخت ، ب( بیناب جذبی مرئی و ماورای بنفش الیه بازپخت شده در :  2شکل

 C° 099بیناب جذبی مرئی و ماورای بنفش پودر بازپخت شده در دمای  و ج(  C° 099دمای 

 

اه تر مشاهده می شود که در اثر کاهش اندازه ذرات و افزایش گاف انرژی در طیف جذبی، انتقالی به سمت طول موج های کوت

می باشد. خواص نوری بیشتر در الیه های نازک نانوساختار نیمه هادی ها مطرح است. در این مواد، خواص اپتیکی با اندازه 

ر اندازه آن ها تغییر می کند. علت ذرات ارتباط مستقیمی دارد، به طوری که شدت طیف اپتیکی نانو ذرات نیمه هادی با تغیی

این تغییر، در ساختار الکترونی نیمه هادی است. بین باندهای هدایت و واالنس در مواد، فاصله انرژی وجود دارد که به باند 

 ممنوعه مرسوم است. در نیمه هادی ها، باند ممنوعه وجود دارد ولی انرژی آن زیاد نیست، بنابراین انرژی حرارتی حتی در

دمای اتاق هم می تواند قسمتی از الکترون ها را به باند هدایت منتقل کند و هدایت الکتریکی محدود حاصل می شود. اگر 

الکترون ها به باند هدایت منتقل  فوتون هایی به یک نیمه هادی تابیده شود که انرژی آن بزرگتر از انرژی باند ممنوعه باشد،

حفره -حفره که اکسیتون نامیده می شود، می گردد. در نانو ذرات فاصله بین الکترون-نمی شوند و باعث تشکیل زوج الکترو

توسط اندازه ذرات کنترل می شود، به طوری که با ریز شدن اندازه ذرات تا مقیاس نانومتری، حرکت اکستیون ها محدود و 

ازک را می توان با استفاده از رابطه تائوگ گاف انرژی الیه های ن .(Simchi, 2008)قالی در طیف نوری مشاهده می شود انت

 :(Yakuphanoglu And Sekerci, 2005) ( بدست آورد.)

(3  )                                                                                                                      
2 ( )( ) A hh E g    

مقداری ثابت است. اگر نمودار  Aگاف انرژی و   gE انرژی فوتون جذبی، hνجذب اپتیکی، ضریب  αدر این رابطه 
2( )h   بر

رسم کنیم، محل تقاطع امتداد قسمت خطی نمودار با محور انرژی، گاف انرژی را مشخص می کند. گاف انرژی  hحسب 
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، ./35الیه نازک نانوساختار اکسید روی بازپخت شده و پودر اکسید روی بازپخت شده، به ترتیب الیه نازک روی بدون پخت، 

الکترون ولت بدست می آید. گاف انرژی الیه نازک نانو ساختار اکسید روی و پودر اکسید روی در مقایسه با گاف  ./05و  ./30

تغییر ناشی از کاهش اندازه نانو ذرات می باشد که به صورت الکترون ولت( افزایش یافته است. این  ./3.انرژی حالت پایه )

 افزایش گاف انرژی ظاهر می شود.  

 

پودر اکسید  SEM، تصویر ب-.شکل ،بازپخت شدهبدون  الیه نازک روی  SEM، تصاویر الف-.شکل: SEMبررسی تصاویر 

، بیانگر ج-.، را نشان می دهد. شکل C° 990الیه نازک اکسید روی بازپخت شده در دمای  SEM، تصاویر ج-.روی و شکل

این موضوع می باشد که نانو ذرات اکسید روی تشکیل شده و کروی شکل بوده و از نظر اندازه نسبتا یکنواخت می باشند. ذرات 

 نانومتر می 15نانو در سطح، به دلیل کوچکی بیش از حد، به صورت توده در می آیند. اندازه متوسط ذرات در این ساختار 

 باشد.

 

 ج                               ب                                                   الف 

  
 

 

 

 

 

 
 الیه نازک نانوساختار SEM ریتصو (ج  یرو دیپودر اکس SEM ریتصو( بدون پخت  ب یروالیه نازک  SEM ریتصو (الف:  3شکل

 C° 099بازپخت شده در دمای  یرو دیاکس

 

  گیریو نتیجهبحث 
 هگزاگونال بلوری ساختار دارای الیه این که دهد می نشان شده بازپخت نازک الیه ،(XRD) ایکس اشعه پراش طیف بررسی

 مناسبی انتخاب عنوان به قبول قابل شفافیت داشتن با الیه این. دارد باالیی خلوص پودری حالت با مقایسه در و بوده ورتزایت

 یافته افزایش شده بازپخت نانوساختار نازک الیه انرژی گاف اندازه. شود می پیشنهاد لمسی فحاتص ساخت در استفاده جهت

 شده تشکیل روی اکسید ذرات نانو که کند می تایید نیز الیه این   SEMتصاویر. باشد می آن ذرات اندازه کاهش از حاکی که

 .باشد می یکنواخت نسبتا اندازه نظر از و بوده شکل کروی
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