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 چكیده

های شيشه به روش شيميايی اسپری پايروليزيز تهيه شدند. اثر دمای زيراليه بر روی خواص ر روی زيراليهب (3MoOهای نازک اکسيد موليبدن )حقيق اليهدر اين ت
تصاوير ميکروسکوپ  اند.رشد يافته )3MoO-α(اورتورومبيك ساختار درها د تمام نمونهدانشان  XRDها مورد بررسی قرار گرفت. آناليز اليه نوریساختاری و 

ها با استفاده از نمونه نوریخواص  .باشدمیها به صورت اسفنجی نمونه یسطح مورفولوژی داد کهها نيز نشان نمونه (FE-SEM) ل ميدانیالکترونی روبشی گسي
 گاف نوریيت و يراليه شفافبا افزايش دمای ز قرار گرفت. مطالعهمورد  هانمونه و گاف نوریشفافيت وسيله آن ميزان دستگاه طيف سنج نوری اندازه گيری شد و به

 ها افزايش يافت.نمونه
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Abstract  
 

In this research, molybdenum trioxide (MoO3) thin films were prepared on glass substrates using spray 

pyrolysis technique. The effect of substrate temperature on the structural and optical properties of films was 

investigated. XRD analysis showed that the samples have been grown with orthorhombic structure (α-MoO3 

phase). The FE-SEM images showed that surface morphology of samples was sponge like. For the study of 

transmittance and optical band gap of samples, UV-Vis spectroscopy was utilized. The results show that the 

transmittance and band gap of MoO3 thin films increase with increasing the substrates temperature. 

  

PACS No. 6, 61, 68 

 

  قدمهم
به دليل خواص فيزيکی و شيميايی توجه اکثر  اکسيدهای فلزی     

الکتريکوی ی و سواختاراند. خوواص محققان را به خود جلب کرده

های وژیدر تکنول هاهای متنوع آنسبب کاربرداين مواد  قابل توجه

 اکسويد موليبودن ،اکسيدهای فلوزی. در بين ]1[گوناگون شده است

(3MoO)  نووریبه خاطر خواص ساختاری، شيميايی، الکتريکی و 

ماننود ای هوای برجسوتهويژگی . ايون موادهجالب مورد توجه است

دارا فعاليت الکتروشيميايی باال، پايداری باال و چگوالی انورژی بواال 

 در حودود بوا گواف نوواری nنوع  رسانایمني 3MoO .]2[باشدمی

، زوریگزينوه خوووبی بورای کاربردهوای کاتووالي eV 55/3توا  99/2

 .]3-5[خورشيدی استهای گاز و سلولی الکتروکروميك، حسگر

اليوه نوازک اکسويد  های مختلفی برای رشود نانوسواختارهایروش

، ]6و5[، اسوووپری پوووايروليزيز]4[موليبووودن ماننووود تبخيرحرارتوووی

غيوره گوزارش شوده و ]9[، اسپاترينگ]8[ژل-، سل]7[مالهيدروتر
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اسپری پايروليزيز روش مفيدی است که  هاروشاين در ميان  است.

 اسوپری با کيفيت باال تهيوه کورد. در روش هايیبا آن اليهتوان می

 هايیروی زيراليوه بر آن اسپری و محلول از استفاده پايروليزيز، با

 و بوا اسوتحکام موواد از نازک هایاليه دارند قرار باال دمای در که

 شود.می تهيه باال چسبندگی

های نازک اکسيد موليبدن با روش اسپری در اين تحقيق اليه

خواص . نشانی شدند های شيشه اليهيز بر روی زيراليهپايروليز

 مدل XRD توسط تحليل الگوی پراش با دستگاهنمونه  ساختاری

(Unisance S300)  آنگستروم در بازه  54656/1با طول موج

مورفولوژی سطح مطالعه  برای انجام گرديد. θ2= 26-76زاويه 

 FE-SEMاز دستگاه ميکروسکوپ الکترونی اثر ميدانی ها نمونه

از طيف  نوریو برای بررسی خواص  (Hitachi s.4160)مدل

 استفاده شد. (Shimadzu UV-Vis 1800)سنج نوری مدل 

 

 نمونه ها تهیه -جزییات آزمایشگاهی
روش اسپری پايروليزيز بر های نازک اکسيد موليبدن به اليه     

ها برای تهيه هر يك از نمونه ای تهيه شدند.های شيشهاليهروی زير

موالر آمونيوم موليبدات  65/6محلول  ml56 در هر مرحله

در آب دوبار يونيزه شده  )4HO)24O7Mo6)4(NH.تتراهيدرات 

، سپس محلول شده همزن مغناطيسی حل به وسيل 46℃ در دمای

. اکسيد گرديدای اسپری های شيشهدست آمده بر روی زيراليهبه

موليبدن با توجه به فرمول شيميايی زير از محلول اوليه تشکيل 

  شود:می

(NH4)6Mo7O24.4HO       7MoO3(s)+6NH3(g)+7H2O(g)  )1( 

 نوریاری و برای بررسی اثر دمای زيراليه بر روی خواص ساخت

  ،366اليه ليبدن، اليه نشانی در دماهای زيرهای نازک اکسيد مواليه

 انجام شد. و تحت پارامترهای ثابت 456 ℃و  466،  356

 

 

  نتایج و بحث

 خواص ساختاری

( 1های نازک اکسيد موليبدن در شکل)اليه XRDهای طيف     

تار ساخ مشخص شده مربوط به هایقله نشان داده شده است.

  که دارای ابعاد شبکهاست،  3MoO-αبلوری اورتورومبيك و فاز 

A


962/3=a  ،A


898/13=b  وA


697/3c= .است(JCPDS 

Card No. 005-0508). 

 

به ترتيب از  يبدنهای نازک اکسيد مولمربوط به اليه XRDهای : طيف1شکل  

 .456 ℃ و 466  ،356  ،366 پايين به باال در دماهای زيراليه

 

 قلهدر راستای  هااندازه بلورک ]6[با استفاده از رابطه دبای شرر

  .شد( محاسبه 646مشخصه )

(2)                                         
cos

D 
 

  

بر  پهنا در نيم ارتفاع βيه تابش فرودی، زاو θدر اين رابطه  که

فاکتور ريخت و  κ طول موج پرتو فرودی و λ، حسب راديان

و چگالی توان به ترتيب کرنشهمچنين می باشد.می 9/6تقريبا 

با توجه به روابط  در راستای مشخص شده را δدررفتگی بلوری

 .آورددست بهزير 

(3)                                                       cos 4   
(4)                                                              21 D 

ها بزرگتر شده اند و دهد با افزايش دما اندازه بلورکنتايج نشان می

کوچکتر شده که و کرنش ی بلوری هاگیهمچنين مقدار دررفت

 .باشدبلوری با افزايش دما میساختار بهبود کيفيت در نشان دهنده 

 
            

 

053الف:   
Q 
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 رفتگیکرنش وچگالی درها، : مقادير اندازه بلورک 1جدول 

 (646) در راستای صفحهها نمونه

   (22-16)δ 

 2( )m 

 
(4-16) 

D 
(nm) 

FWHM(rad) 
)16-3( 

θ2 نمونه 

66/3 58/6 66/52 76/2 25.74 366T 

99/1 89/4 83/76 61/2 26.63 356T 

83/1 68/4 91/73 92/1 26.18 466T 

66/1 39/4 88/78 86/1 26.64 456T 

 مطالعه سطح

تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی گسيل ميدانی  2 شکل    

FE-SEM در نمونه رشد يافته در دمای را نشان می دهد. ها مونهن

ها به شکل شود که ساختار سطح نمونهمالحظه می 366 ℃

 µm2هايی با قطر با توزيع تقريبا يکنواختی از کرههمراه اسفنجی 

. باشدمی ميکرومترهايی در حد ای تخلخلکند و داررشد پيدا می

رش شده است رشد چنين ساختارهای در کارهای ديگران نيز گزا

کنند. ها شروع به فروپاشی میاين کرهافزايش دمای زيراليه  . با]1[

ها شود خود کرهب ديده می-2در تصوير داخلی شکل  همانطور که

ها در حدود يه بوده و قطر هر کدام از پوستهبه صورت اليه ال

nm66-36 پاشيده  از هم 456 ℃افزايش بيشتر دما تا باشد. می

روی سطح را به  و تشکيل نانوذراتیها يکرو کرهشدن بيشتر م

 .کشدنمايش می

  
        ))الف

          
 )ب( 

 
 )ج(

 
 )د(

اليه ی زيرازک اکسيد موليبدن با دماهای ناليه FE-SEM: تصاوير 2شکل

 .456 ℃و)د(  466℃، )ج(  356℃، )ب( 366℃)الف(

 

 نوریخواص مطالعه 

نوری در بازه طول موج ج طيف عبوری حاصل از طيف سن 3شکل

nm1166-366 دهد.را نشان می 
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 های اکسيد موليبدن با دمای زيراليه مختلف: طيف عبوری اليه3شکل       

 

مودار نشان دهنده آن است که با افزايش دمای زيراليه نرفتار کلی  

که ميانگين عبور نور در ناحيه تر شده اند، به طوریها شفافنمونه

 366Tدر نمونه درصد  7/2از  (nm 556موج ميانگين مرئی )طول 

،  356Tهای به ترتيب در نمونهدرصد  8/27و  9/14،  6/8به 

466T  456وT يابد.افزايش می  

و  گيری شدها با استفاده از دستگاه زبری سنج اندازهضخامت نمونه

با .دست آمدبه nm566-456مقدار آن به طور ميانگين بين 

)2وداريابی نمبرون )h  بر حسب h  و تقاطعدر ناحيه خطی 

دست ها رو بهنمونه مستقيم ریگاف نوتوان آن با محور افقی می

دهد، ها با تغييرات دما را نشان مینمونه ریگاف نو 4شکل آورد.

. ش يافته استها افزاينمونه گاف نوریکه با افزايش دمای زيراليه 

اين  نمايش داده شده است. 2ها در جدول نمونه گاف نوریمقادير 

افزايش دمای  که بهبود کيفيت بلوری با XRDمقادير با آناليز 

 خوانی خوبی دارد.دهد همزيراليه را نشان می

 
)2: نمودار تغييرات 4شکل h )   بر حسبh. 

 

 ها در طول موج مرئی.عبور نمونه ميانگين درصد: گاف نواری  2 جدول

 هانمونه (eV)گاف نواری  (%درصد ميانگين عبور)

7/2 99/2 366T 

6/8 15/3 356T 

9/14 34/3 466T 

8/27 45/3 456T 

  نتیجه گیری
در دماهای مختلف زيراليه  MoO3های نازک نانوساختار اليه

با شدند.  ( بر روی شيشه اليه نشانی 456 ℃و  466،  356 ، 366)

فاز  درها ها مشاهده شد تمام نمونهنمونه XRDبررسی آناليز 

3MoO   با يابندرشد میو ساختار بلوری اورتورومبيك .

( بيشتر شده 666( و )646افزايش دما شدت پيك ها در راستاهای)

 اختار بلوری است. همچنين تصاويراست که نشان دهنده تشکيل س

FE-SEM  که  است،به شکل اسفنجی  هانمونه نشان دهنده رشد

نانوذرات تبديل ها و ورقهبا افزايش دمای زيراليه به شکل 

شان ها ننمونهو درصد عبور  نوریمطالعه خواص  .شوندمی

يابد که دهد با افزايش دمای زيراليه مقدار عبور افزايش میمی

 شود.ها مینمونه گاف نوریافزايش مقدار باعث 
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