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 Cd0.2Zn0.8Sتأثیر عملیات حرارتی روی خواص اپتیکی الیه های نازک

 1قَاهی هیش هحلِ، ػیذ فیض اهلل ؛احؼاًی، هحوذ حؼیي  سضاقلی پَس، حویذ؛ ؛ػویِ ػضیضی،
 

 ػوٌاى،  ػوٌاى ُفیضیك داًـگا داًـکذُآصهایـگاُ الیِ ًاصک،  1

 چکیده
تِ شٍٍیَ ػاختِ ؿذًذ. اص ایي ًاًَرسات تِ ػٌَاى هَاد اٍلیِ سؿذ الِی ّای ًاصک ایي تشکیة اػتفادُ گشدیذ.ِت کوك تاتؾ هاک Cd0.2Zn0.8Sدس ایي کاس ًاًَرسات 

تشسػی  اپتیکی ٍ هغالؼِ ػاختاسی ٍتحت خالء گزاؿتِ ؿذًذ.هٌظَس تشسػی اثش ػولثات حشاستی سٍی خَاف اپتیکی ایي الِی ّا، ًوًَِ ّا دس دهاّای هختلفی 
 .اًجام گشدیذ  UVعیف ػٌج ٍ  xتحلیل پشاؽ اؿؼِ  اصاػتفادُ ؿشایظ هختلف ػولیات حشاستی ، تا ا هَسفَلَطی ًوًَِ ّات
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Abstract 

 
In this work, Cd0.2Zn0.8S nanoparticles was prepared via a microwave-assisted irradiation method. These nanoparticles 

used as starting materials for preparation of their thin films. In order to investigate of annealing effect on optical 

properties of films, the samples have been put in different temperatures under vacuum condition. The composition, 

structural, optical, and surface morphological properties of the films were studied using energy dispersive X-ray, X-Ray 

diffraction, UV  visible  spectrophotometer.  

 

PACS No68. 

 

 مهمقد
اص جذٍل تٌاٍتی داسای خَاف جالة تَجْی  II–VIػٌاصش گشٍُ 

ّؼتٌذ.دس ایي هیاى ًیوشػاًای ػَلفیذ کادهین ٍیظگیْای خاصی 

ي خَاف هی تَاى تِ ضشیة ػثَس ًؼثت تِ تقیِ داسد. اص جولِ ای

ًَستاتی تاال، عَل پخؾ صیاد، خَاف  تاالی ًَس هشئی، تَاى

فَتَسػاًایی، گاف ًَاسی پْي ٍالکتشٍى خَاّی صیاد اؿاسُ 

تا دسصذ ّای  Znتا ػتصش CdS آالیؾ ًیوشػاًای . [1ٍ2]کشد

هی ، هی ؿَدCd1-xZnxS تشکیة ػِ تاییهتفاٍت کِ هٌجش تِ 

پٌْای تاًذ ًَاسی ایي تشکیة کوك کٌذ ٍ تشخی اص تَاًذ تِ افضایؾ 

سٍؿْای هختلفی تشای  .[3ٍ4] خَاف اپتیکی آى سا هتاثش کٌذ.

ػاخت ایي تشکیة ػِ تایی هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت کِ هی 

 [، ًـؼت ؿیویایی تخاس]5[ًظیش کٌذٍپاؽ ْاییتَاى تِ سٍؿ

الغ ، پ]10[، سٍؽ غَعِ ٍسی]8ٍ9[، تثخیش دس خالء]6ٍ2ٍ7

 .اؿاسُ کشدٍ... ]13[، اػپشی پایشٍلیضص]12[، الکتشٍاًثاؿت ]11[لیضس

دس ایي هغالؼِ دس اتتذا هَاد اٍلیِ هَسد ًیاص تشای الیِ ًـاًی تَػظ 

سٍؽ آلیاطػاصی تا کوك هایکشٍیَ تْیِ گشدیذ. دس اداهِ تِ هٌظَس 

تشسػی اثش ػولیات حشاستی سٍی خَاف اپتیکی الیِ ّای ًاصک  

Cd0.2Zn0.8S  ًوًَِ ّای ػاختِ ؿذُ دس کَسُ تحت خالء قشاس

 دادُ ؿذًذ. 

 روش آزمایش

 روش سنتس مواد اولیه برای الیه نشانی:
ػوَهاً هَاد اٍلیِ الیِ ًـاًی تِ صَست آهادُ ٍ تا قیوت تؼیاس تاال 

تْیِ هی گشدد. اها دس ایي کاس اص سٍؽ هایکشٍٍیَ تشای تْیِ 

شدیذُ اػت. سٍؽ هایکشٍٍیَ اػتفادُ گ Cd0.2Zn0.8Sًاًَرسات 

. تِ ػٌَاى یك سٍؽ ػشیغ ٍ ػادُ ٍ کاسآهذ ؿٌاختِ ؿذُ اػت.

تَػظ دػتگاُ تثخیش حشاستی دس خأل تِ   Cd0.2Zn0.8Sالیِ ًاصک 

سٍؽ فیضیکی سٍی صیش الیِ ؿیـِ سؿذ دادُ ؿذ. صیشالیِ ّای 

ؿیـِ ای اتتذا تَػظ آب دیًَیضُ ٍ حوام اٍلتشاػًَیك تویض ؿذًذ. 

یاى، جْت خـك کشدى صیش الیِ ّا اص گاص ًیتشٍطى خـك تا دس پا

دسٍى تَتِ  Cd0.2Zn0.8S خلَف تاال اػتفادُ ؿذ. ًاًَرسات 

torr ػپغ هحفظِ تا ٍ سیختِهَلیثذًی دسپَؽ داس  
خأل  5 6-10
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تٌظین گشدیذ. گشاد دسجِ ػاًتی 200 سٍیصیش الیِ  دهای ػپغ ؿذ.

ًاًَهتش تَػظ ضخاهت ػٌج  200ضخاهت الیِ ّا دس حذٍد 

تِ هٌظَس تشسػی اثش ػولیات حشاستی سٍی تشکیة تذػت آهذ.

Cd0.2Zn0.8S ػپغ دس قشاس دادُ دس داخل لَلِ کَاستض  ًوًَِ ّا ٍ

تِ هذت  ةیگشاد تِ تشت یدسجِ ػاًت 450، 350، 250  یدهاّا

mbarخأل ) ظیدس ؿشا قِیدق 160، 140، 100
 ت( تاصپخ6-10

 .ذیگشد ی، ًاهگزاسD0 ،D1  ٍD2ةیتشتّا تِ ًوًَِ  ؿذًذ.

 نتایج و بحث
 :Cd0.2Zn0.8Sخواص ساختاری نانوذرات 

تِ دػت آهذُ تِ سٍؽ تشای تشسػی خَاف کیفی ًاًَرسات 

 ؿَد، آصهایؾکِ تشای تْیِ الیِ ًاصک اص آى اػتفادُ هی هایکشٍٍیَ

 Xالگَی پشاؽ پشتَ .ایناًجام دادُآى تشای  XRD ،EDAXّای 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت.  1ؿکل دس  Cd0.2Zn0.8Sًاًَرسات اص 

 X′Pertالگَی پشاؽ فاص اصلی تشکیة تخَتی تَػظ ًشم افضاس

آٍسدُ ؿذُ اػت.  1تشاصؽ دادُ ؿذ کِ ًتایج آى دس جذٍل 

هکؼثی تا سای ػاختاس ًتایج ًـاى هی دّذ کِ ایي تشکیة دا

تَدُ ٍ ًاخالصی دس ایي تشکیة دیذُ  F-43mگشٍُ فضایی 

ًوی ؿَد. پٌْای صیاد قلِ ّای هـاّذُ ؿذُ دس الگَی پشاؽ 

پشتَ ایکغ گَاّی تش تـکیل رسات تا اتؼاد ًاًَهتشی هی تاؿذ 

ًاًَهتش( اص ساتغِ ؿشس ایي 66/2کِ هحاػثِ اًذاصُ تلَسک ّا ) 

 ٌذ. هَضَع سا تاییذ هی ک

 
  EDAX)داخل ؿکل(: عیف  Cd0.2Zn0.8Sًاًَرسات XRD: عیف 1ؿکل

 Cd0.2Zn0.8S ًاًَرسات

اًذاصُ گیشی عیف هَسد هغالؼِ تَػظ اػتیَکیَهتشی تشکیة 

EDAX  هَسد اسصیاتی قشاس گشفت کِ ّواًغَسیکِ دس داخل ؿکل

( ًـاى هی دّذ، تشکیة 1ٍ اػذاد اػتخشاج ؿذُ اص آى ) جذٍل  1

 دقت خَتی ػاختِ ؿذُ اػت. هَسد ًظش تا

 EDAXٍآًالیض  کغیا ؼِاؿ فیع کوك تِ آهذُ تذػت اعالػات:  1جذٍل

 XRDًتایج  EDAXًتایج 

X S Zn Cd  

V(Å
3
) 

a(Å) 
dhkl 

(Å) 
0.82 47.53 41.43 9.14 160.5 5.4 3.13 

-تفاٍت کوی دس هقذاس ػَلفَس ٍ هقذاس اػتَکیَهتشی هـاّذُ هی

تاؿذ کِ تاال ٍ فشاس تَدى ػَلفَس هی ؿَد کِ تِ ػلت فـاس تخاس

جای ػَلفَس ایجاد ؿَد. تشکیة ّا، تْیؿَد دس ًوًَِتاػث هی

 هی تاؿذ. Cd0.18Zn0.82Sٍاقغ ّا دس ٍاقؼی ًوًَِ

 :   Cd0.2Zn0.8S اپتیکی الیه نازکخواص 

ػٌج، تشسػی اثش دهای تاصپخت تش عیف کوك دػتگاُ عیف تا

ػثَس، ضشیة جزب، ضشیة خاهَؿی، ضشیة ؿکؼت ٍگاف 

 دهاّای کِ    Cd0.2Zn0.8Sالیِ ًاصکای ّاًشطی تش سٍی  ًوًَِ

ؿذُ تَدًذ، گشاد تاصپخت دسجِ ػاًتی 450ٍ  350، 250هختلف، 

دس تاصپخت ؿذُ سا  عیف ػثَس ًوًَِ 2ّای ؿکل اًجام گشدیذ.

دّذ. عیف ًـاى هیگشاد دسجِ ػاًتی 450ٍ  350، 250دهاّای 

آهذُ اص ػثَس ًوًَِ تاص پخت ًـذُ تا اػتفادُ اص دادُ ّای تذػت 

سٍؽ تجشتی ٍ تا اػتفادُ اص دادُ ّای تذػت آهذُ تَػظ ًشم افضاس 

PUMA  تشای هقایؼِ تا یکذیگش سػن گشدیذ ٍ ّواًغَس کِ دس

ؿکل هـاّذُ هی ؿَد ًوَداس تذػت آهذُ اص دٍ سٍؽ تْن تؼیاس 

 ًضدیك هی تاؿٌذ.

 
 D2و D ،D0 ،D1ّای هقایؼِ هیضاى ػثَس اپتیکی ًوًَِ:  2ؿکل 
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پیذاػت، تا افضایؾ دهای تاصپخت عیف  2َس کِ اص ؿکل ّواًغ

ّای ًاصک دس هحذٍدُ هشئی ٍ ًضدیك لثِ جزب  ػثَسی الیِ

تؼذ اص تاصپخت صتشی ػغح تِ ًظش هی سػذ یاتذ.  کاّؾ هی

ًَس اص ػغح تا صتشی تیـتش پشاکٌذُ ٍ هٌتـش  کٌذ ٍ افضایؾ پیذا هی

ّا کاّؾ پیذا ًِؿَد پغ تا افضایؾ دهای تاصپخت ػثَس اص ًوَ هی

کٌذ کِ تَػظ ػایش پظٍّـگشاى ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت  هی

[14ٍ15.] 

ّای ػثَس ٍتَػظ  ( تشای ًوًَِ تا اػتفادُ اص دادαُضشیة جزب )

 dهیضاى ػثَس اپتیکی ٍ Tهحاػثِ گشدیذ کِ دس آى  1ساتغِ 

ٍ ًوَداس تغییشات آى تش حؼة اًشطی  ضخاهت الیِ اػت

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 3ؿکل  ( تاتیذُ ؿذُ، دسhνفَتَى)

(1                                                  ))(
ln 1 cm

t

T
 

 
 D2و  D ،D0 ،D1  ّایًوَداس ضشیة جزب ًوًَِ:  3ؿکل 

 

ؿَد، ضشیة جزب تا افضایؾ دهای ّواًغَس کِ هـاّذُ هی

تا تَجِ تِ کاّؾ هیضاى ػثَس  کٌذ. ایي اهشتاصپخت افضایؾ پیذا هی

قاتل پیؾ تیٌی تَد. افضایؾ ضشیة  2اپتیکی تا افضایؾ دها ؿکل 

تَاًذ تِ جْت تغییش دس داًِ تٌذی ٍ هشصداًِ ّا کِ دس جزب هی

-( ًوkًَِضشیة خاهَؿی) ّای قثل تِ آى اؿاسُ ؿذ تاؿذ.تخؾ

هحاػثِ گشدیذ ٍ هقایؼِ تیي ًتایج حاصل دس  2ّاکِ تَػظ ساتغِ 

 .تش حؼة عَل هَج اسائِ ؿذُ اػت 4ؿکل

(2                               )                        K=  

 
 D  ،D0 ،D1  ٍD2ّای  هقایؼِ ضشیة خاهَؿی ًوًَِ:  4ؿکل 

 

تیٌین کِ ضشیة خاهَؿی تا افضایؾ دهای هی 4تا تَجِ تِ ؿکل

. افضایؾ ضشیة خاهَؿی تا افضایؾ دها  یاتذتاصپخت افضایؾ هی

ؿَد  هـاّذُ هی 2دٍس اص اًتظاس ًیؼت چَى ّواًغَس کِ دس جذٍل 

یاتذ تٌاتشایي تش هیضاى تا افضایؾ دها، لثِ جزب اپتیکی افضایؾ هی

یاتذ کِ دس ؿَد ٍ ضشیة خاهَؿی ًیض افضایؾ هیجزب افضٍدُ هی

 [.16تاؿذ ]تَافق تا ًتایج دیگشاى هی

[ ضشیة ؿکؼت ًوًَِ ّا 17ٍ18] PUMAتفادُ اص ًشم افضاس تا اػ

آٍسدُ ؿذُ اػت.ّواًغَس کِ  5هحاػثِ ٍ سػن گشدیذ کِ دس ؿکل 

ؿَد تا افضایؾ دهای تاصپخت، ضشیة ؿکؼت افضایؾ هـاّذُ هی

ّای تذػت کٌذ. پغ اص هحاػثِ ضشیة ؿکؼت الیِ، دادُپیذا هی

آهذُ سا تا هؼادلِ کَؿی کِ ِت صَست 

اػت تشاصؽ کشدین. اص ایي عشیق  

 2ّا  تذػت آٍسدین کِ دس جذٍل سا تشای ًوًَِ  a  ٍbّای ثاتت

دّذ تا تغییش دهای تاصپخت ضشیة اسائِ ؿذُ اػت کِ ًـاى هی

کٌذ.ایي سًٍذ افضایـی تَػظ ػایش ؿکؼت افضایؾ پیذا هی

 [. 19پظٍّـگشاى ًیض هـاّذُ ؿذُ اػت ]
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، D ،D0ّای ضشیة ؿکؼت تش حؼة عَل هَج تشای ًوًًَِوَداس :  5ؿکل 

D1  ٍD2 

گاف ًَاسی هشتَط تِ ًوًَِ ّا تا کوك  قاًَى تَک هحاػثِ 

تش اػاع ایي قاًَى ساتغِ هیاى گاف ًَاسی ٍ ضشیة . ]20[گشدیذ

 تِ صَست صیشهی تاؿذ:تشای تشکیة تا گاف ًَاسی هؼتقین جزب 

2

1

)( Egh
h

A
 


 (3                                              )  

اًشطی فَتَى  νhگاف ًَاسی، Egضشیة جزب، αکِ دس آى 

ٍ یك ثاتت اػت کِ تِ جشم هَثش الکتشٍى ٍ حفشُ  Aٍسٍدی ٍ 

اص ضشیة ؿکؼت هادُ تؼتگی داسد. تشای گافْای ًَاسی هؼتقین 

(ًوَداسعشیق سػن 
1/2

νhα(  تش حؼة(νh  ) هی تَاى گاف ًَاسی

(ًوَداس 6دس ؿکل کِ سا پیذا کشد 
1/2

νhα ( تش حؼة(νh  ) تشای

ّا سػن ؿذُ ٍ گاف ًَاسی ّش یك تا تشاصؽ تخؾ خغی آى ًوًَِ

 ًوایؾ دادُ اػت.  2هحاػثِ گشدیذُ ٍ دس جذٍل

 
 D2و  D ،D0 ،D1های ونهبرای نم hνبر حسب   2(αhν) نمودار:  6شکل 

 

گشدد کِ هقذاس گاف ًَاسی تشای ّوِ هـاّذُ هی 5تا تَجِ تِ ؿکل

یاتذ. ًظیش ایي هـاّذُ ّا تا افضایؾ دهای تاصپخت کاّؾ هیًوًَِ

[. ایي پذیذُ سا هی 21اًذ ]سا ّیگضایَ ٍ ّوکاساى گضاسؽ ًوَدُ

جاّا ْیتَاى ایٌگًَِ تَضیح داد کِ افضایؾ دها، هٌجش تِ کاّؾ ت

 ّای ػاختِ ؿذُ ٍ تْثَد خاصیت تلَسیدس الیِ 

 [.15ؿَد]هی
 ّاثاتت ّای کَؿی ٍ گاف ًَاسی ٍ لثِ جزب هشتَط تِ ًوًَِهقایؼِ   2جذٍل

 لثِ جزب

(nm) 

گاف ًَاسی 

(eV) 

B 

 
a 

 
 ًوًَِ

372 33/3 19821 38/1 D 

378 28/3 30418 80/1 D0 

387 20/3 26723 87/1 D1 

394 14/3 37755 88/1 D2 

 گیری:نتیجه
تا اػتفادُ اص تاتؾ هایکشٍٍیَ ػاختِ ؿذ.  Cd0.2Zn0.8Sًاًَ رسات  

هکؼثی تَدُ ٍ ّیچگًَِ ًاًَرسات  ػاختاس ًتایج ًـاى هی دّذ کِ

ًوًَِ دیذُ ًوی ؿَد. اص ًاًَرسات  xًاخالصی دس عیف پشتَ 

 تذػت آهذُ تِ ػٌَاى هَاد اٍلیِ ی فشآیٌذ الیِ ًـاًی تحت خالء

ػولیات تاصپخت سٍی الیِ ّای ًاصک تذػت آهذُ  اػتفادُ گشدیذ.

تحت خالء، خَاف اپتیکی آًْا سا تغییش دادُ اػت عَسی کِ 

ضشائة ػثَس ٍ گاف ًَاسی کاّؾ یافتِ ٍ دس هقاتل ضشائة جزب 

 ٍ خاهَؿی افضایؾ یافتِ اػت.
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