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اکسید نیکل تهیه شده  های الکتریکی الیه و اپتیکی ،بر خواص ساختاری آالیش لیتیمر یاثتبررسی 

 به روش اسپری پایرولیزیز
 

 حسین ،عشقی ؛ زهرا، شعبان پور
 شاهرود دانشگاه شاهرود، ،فيزيك دانشکده

 

 چکیده
شدند. به روش اسپری پايروليزيز بر روی زيراليه شيشه اليه نشانی  at. 01و %  5های  کمبا ترا( NiO:Li)يافته با ليتيم  های اکسيد نيکل آاليش اليهاين تحقيق  در

مکعبی  بلوری بس گيری ساختار دهنده شکل نشان XRDهای  طيفاند.  رشد يافته طی فرايند آاليش هايی نانومتری است که گيری دانه دهنده شکل نشان SEMتصاوير 

نيز  و( .UV-Visنوری ) های افزودن ناخالصی است. همچنين طيف ها با گر افزايش ابعاد بلورک نشان نيز ها ل اين دادهيتحل است. (000) گيری ترجيحی با جهت

 يابند.  ها نيز کاهش می ويژه اليه بلکه مقاومت و گاف نواری های الکتريکی حاکی از آنند که با افزودن آاليش نه تنها عبور اپتيکی گيری اندازه

 

The effect of lithium doping on the structural, optical and electrical properties of 

NiO thin films prepared by spray pyrolysis technique 
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Abstract 
 

In this research, various content lithium doped nickel oxide (NiO:Li) thin films are prepared on glass substrate 

using spray pyrolysis method. The SEM images show the formation of nano-size grains which are grown in 

bigger size through doping process. The XRD spectra show all samples have a polycrystalline cubic structure 

with (111) as their preferred direction. The data analyses show the crystallite sizes are also increased after 

doping process. The optical spectra (UV-Vis.) and electrical characterizations indicate that not only the 

transmittance and band gap, but also the resistivity of the layers are decreased with doping the layers. 

Pacs No.: 70 

 

  قدمهم
 یودهايمختلف مانند د ليشفاف اغلب در وسا یالکترودها

مورد هوشمند  یها و پنجره یديخورش یها ، سلولکننده نور گسيل

يکی اکسيدهای شفاف نه تنها شفافيت اپت. استفاده قرار می گيرند

دهند بلکه رسانندگی الکتريکی بااليی  بااليی درناحيه مرئی نشان می

توجه زيادی را به خود  pنوع  اليه نازک یهارسانا ميننيز دارند. 

. استمواد  نياز ا یکي (NiO) کلين ديکه اکس ندا معطوف کرده

 پايداری شيميايی، از نظر خواص منحصر بفرد ین ماده دارايا

 از اکسيد نيکل آاليش نشدهبوده وخواص مغناطيسی و اپتيکی 

مند  بهره eV 4تا  5/3در محدوده  ميو مستق نپه یگاف نوار

تواند از  میدر دمای اتاق  تناسب عنصریدر شرايط  . اين مادهاست

cm.Ω 01مقاومت ويژه بااليی در حدود 
 [،0باشد ]برخوردار  03

و  [2]ی به علت عدم تناسب عنصر های نازک اين ماده در اليه لکن

cm.Ω 01پذيرنده در گاف نواری تا -های شبهايجاد تراز
کاهش  6

مختلف از جمله  یها با روش NiOنازک  یها اليه .[3] يابد می

 ی، رو آراستیالکترون کهيبارگذاری  رسوب، ژل -، سلنگياسپاتر

 [.4] دشو یساخته م زيزيروليپا یو اسپر یاتم هيال

 ساختاربر  آاليش ليتيم مطالعه تاثير قيتحق نيا درهدف ما 

تهيه  های نازک اکسيد نيکل اليه الکتريکی و یکيخواص اپت ،بلوری

  .باشد می ه به روش اسپری پايروليزيزشد
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 یشگاهیآزما هایکار اتیجزئ

بر  زيزيروليپا یاسپر به روش کلين دينازک اکس یها اليه

برای اين منظور محلولی با حجم    سنتز شده است.  شهيش یرو

ml ۰۵ هيتهزدايی شده  يونآب  باشش آبه  ديکلرا کلياز پودر ن 

ی است که نسبت اتمی ا همقدار آاليش به گون .ه استشد

[Li]/[Ni]  های ترتيب نمونه ه)ب درصد 01 و 5 ،برابر صفردر آنها 

S0، S1  وS2). افشانه تا سطح صفحه داغفاصله  قيتحق نيدر ا  

cm 35ینشان هي، آهنگ الml/min  01 ، غلظت محلولM 0/1  و

 .ندا شده در نظر گرفته ثابت ºC 401 هيراليز یدما

توسط X (XRD) پراش پرتو  زها ا نهونم یابي مشخصه یبرا

با CuKα  یفيوابسته به خط ط D8 Advance-Brukerدستگاه 

درجه  71-01در گستره  θ2 هيو زاو nm 05416/1 طول موج

 یبازتابو  یعبور یها فيسنجش ط ی. براه استاستفاده شد

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

مورفولوژی سطح  ايم. استفاده کرده nm 0011 -311در گستره 

     ها توسط ميکروسکوپ الکترونی روبشی گسيل ميدانی نمونه

(SEM; Hitachi S-4160) .انجام شده است 
 

 و بحث جینتا

 ها الیه سطح الف( مورفولوژی)

 درمقياسرا  S2 ,S1 ,S0نمونه های  SEMتصاوير  0شکل      

mµ 0 و nm511 (تصاوير ضميمه) نمونه  دهد. ن میانشS0 

تصوير  است. nm51تر از  کوچك و ی فشردهيها دانه ريزدارای 

 (S1) آاليش ليتيم اتمی درصد 5نشانی شده با  نمونه اليهسطح 

 حدود در یيها با اندازه دانه سطحی متخلخلگر شکل گيری  نشان

nm ۰۵ نمونه با ازدياد ميزان آاليش در  باشد. میS2  مالحظه

 nm ۷۵و به حدود  شده  باز هم بزرگ ها ازه دانهدانشود که  می

 مورفولوژی سطح گيری اين تغييرات در شکلرسيده است. 

 تواند منشا تغييرات خواص فيزيکی در اکسيد نيکل می های اليه

که در بخش های بعدی بدان خواص فيزيکی اليه باشد  ديگر

 ايم. پرداخته
 

 
 

 
 

 
 01 و 5آاليش شده با  و ، خالص یها مربوط به نمونه SEMيرتصو :0شکل 

  درصد اتمی ليتيم.
 

 های ساختاری )ب( ویژگی

های پراش  ها از طيف های ساختاری نمونه برای بررسی ويژگی     

شود  ها مالحظه می از مقايسه اين طيف (.2شکل کرديم ) X پرتو

ترجيحی برای هر سه نمونه همواره در امتداد  گيری که جهت

های آاليش يافته فاز ثانوی  بوده و در نمونه (000صفحه بلوری )

Ni2O3  44/30ای  های زاويه در موقعيت گوشی ششبا ساختار 

  .است شدهدرجه آشکار  27و
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های نشان داده  قله ليتيوم. های خالص و آاليش يافته با اليه XRD فيط: 2لشک

وقعيوت  تصووير ضوميمه م   .است  Ni2O3مربوط به فاز بلوری  *شده با عالمت 

 .می دهدبه تنهايی نشان  را اين قله ها
 

ر مورد توان به اطالعات مفيد بيشتری د ها می با تحليل اين داده

(، فاصله Dها ) ها از جمله ابعاد بلورک جزئيات ساختار بلوری اليه

در  ها ( و چگالی در رفتگیε(، ميزان کرنش )d(hkl)بين صفحات )

ترتيب  توان به کميات را می( دست يافت. اين δ) واحد حجم بلور

 ( تعيين کرد: 4) -(0توسط روابط )

(0)                                                D = 0.9 λ / β cos θ 

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

(3                                                 )     ε = β cos θ / 4 

(4                                                             )D
2 δ = 1 / 

بزرگی تمام پهنا در نيمه  βطول موج پرتو ايکس ،  λدر اين روابط 

اسووت. نتيجووه ايوون  زاويووه پووراش بووراگ θ و (FWHM)بيشووينه 

 ارائه گرديده است. 0محاسبات در جدول 

 

 هوای موورد بررسوی    نمونوه در  XRDهای  از تحليل دادهحاصل  مقادير :0جدول

   .(000برای صفحات بلوری ترجيحی)

 D نمونه

(nm) 
d 

(nm) 
ε 

(x10-3) 
δ 

(x10-3 nm-2) 
S0 63/07 2342/1 04/2 ۲/۳ 

S1 23/02 2342/1 11/2 7/2 

S2 22/04 2347/1 13/2 4/2 

افزودن با  شود به طور کلی مالحظه می فوقاز بررسی نتايج 

)متناظر با يافته های  افزايش يافته ها ابعاد بلورک ليتيوم آاليش

فاصله بين  مقدار لکن در [( 5و همگاران ] جويباری عظيمی

ها تغيير  گيری ترجيحی نمونه وابسته به جهت بلوری صفحات

مربوط به  مقاديراز طرفی با توجه به  است. چندانی حاصل نشده

های چهارم و پنجم  )ستونها  گیکرنش و چگالی دررفتميزان 

ميزان  آاليشبا افزايش به طورکلی شود که  مالحظه می( 0جدول 

 طوری به  اند ها رو به کاهش گذارده ی در نمونههای بلور ناراستی

گر بهبود  ها نشان تر شدن ابعاد بلورک تواند همراه با بزرگ میکه 

 ها باشد. کيفيت بلوری اليه

 های اپتیکی ( ویژگیج)

ها را بر حسب تابعی از  عبور اپتيکی اين اليهطيف  3شکل 

 دهد. نشان می nm 0011 -311طول موج در بازه 

   Wavelength (nm)
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 .های مورد بررسی نمونه اپتيکی جذبطيف ( B)يف عبور و ط( A): 3شکل 

از وابستگی ضريب عبور ه ها حاکی رفتارکلی در اين داد

طوری که ه ب است ميزان ناخالصی اضافه شدهها به  اليه

TS0>TS2>TS1. خوبی با تغييرات  هاين تغييرات به ظاهر نامنظم ب

که به صورت  (0 )جدول ها در اين نمونه ها بلورک ابعاد

DS0<DS2<DS1  بوده و اين کميت خود با خواص الکتريکی ماده

ها  )هرچه ابعاد بلورکباشد  سازگار می رتبط استم -بخش د  –

ها و به دنبال آن رسانندگی و در نتبجه  تر باشد تحرک حامل بزرگ

خواهد  کمتر نوری ماده عبور و بودهبيشتر  اليه خاصيت فلز گونی

 توان با ها می ( نمونهEg) مستقيم برای تعيين گاف نواریبود(. 

 استفاده از رابطه:

(۰      )                                        
2

gahv A hv E  

(ahν)رسم منحنی  و
تعيين عرض از مبداء بر و  hνبرحسب  2

 ناحيه در( a=  1به ازای جذب نوری صفر ) روی محور افقی
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ب  -۳. شکل بدست آورد مقدار گاف نواری را انرژی باال،

ان می دهد. های تجربی مربوط به طيف جذبی اليه ها را نش داده

و نحوه تغييرات گاف نواری  ۴نتايج وابسته به اين تحليل در شکل 

چنانچه است.  ها در تصوير ضميمه آن ارايه شده اين نمونهدر 

ناخالصی گاف نواری  ه شدنبا افزودبه طور کلی  شود مالحظه می

ای است که مقدار  است لکن نحوه تغيير آن به گونه يافته کاهش

 اين تغييرات است. S2تر از نمونه  کوچك S1ونه گاف نواری در نم

های انرژی کم به معنی تشکيل ترازتواند  بزرگی گاف نواری می در

 S1در نمونه  دنباله نواری صورتبه  ناشی از اتم ها آالينده عمق

ترازهای  شکل گيری . به بيان ديگرباشد S2در مقايسه با نمونه 

و عميق  ای پاره به صورت S2در نمونه  های آاليشی وابسته به اتم

های  ی که اتمدر شرايطباشد. اين وضعيت  میدر ميانه گاف نواری 

باشند  به صورت بين جايگاهی )ناراستی بلوری(شده  افزوده

 کند.  خواص الکتريکی اليه خودنمايی می در پذير است که امکان

h(eV)
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(αhν): تغييرات 4 شکل

. تصووير ضوميمه نتوايج    ر حسب انورژی فوتوون هوا   ب 2

  دهد. ها را نشان می به بزرگی گاف نواری مستقيم نمونهمربوط 

 های الکتریکی  )د( ویژگی

 ولتواژ  –گيری مشخصه جريان  اندازه نتايج حاصل از 5شکل 

(I-V) و شکل ضميمه تغييرات مقاومت ورقه ها نمونه ( ایRshآنها ) 

 بور خوالف انتظوار    گر آن است کوه  تايج نشاناين ن. دهد را نشان می

)با آاليش کمتر( از رسانندگی الکتريکی باالتری نسبت به  S1 نمونه

)با آاليش بيشتر( برخووردار اسوت. ايون نحووه تغييورات       S2نمونه 

به اين معنوی کوه    ار استه شده در باال سازگيبخوبی با توصيف ارا

Liهای  در صورت قرارگيری اتم
ای ماده در  های شبکه در جايگاه +1

Niمواضع يوونی  
اتوم جوايگزين شوده در نقوش اتوم ناخالصوی        +2

يابود. در مقابول    کرده و رسانندگی مواده افوزايش موی    پذيرنده عمل

بين جايگاهی قرار گرفته باشوند   ای در پاره ها به صورت چنانچه اتم

نقش پذيرندگی آنها تضعيف شده و مشارکت کمتری در رسانندگی 

 ت. خواهند داش
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 های مورد بررسی. در نمونه يرات جريان بر حسب ولتاژ: تغي5شکل 

 گیری نتیجه
 NiOهای نازک  اليه به مطالعه خواص فيزيکی اين تحقيق در

 بر (at. 01 % و 5) های مختلف اتمی ليتيم آاليش يافته با تراکم

 ويرتصاپرداختيم. ايروليزيز روی زيراليه شيشه به روش اسپری پ

SEM  طوری  به بوده متریدانه های نانونشان دهنده شکل گيری

 XRD. طيف های اند بزرگترشده دانه ها اين آاليش انجام که با

 ساختار با بسبلوری،همگی به صورت که  حاکی از آن است ها اليه

با رشد يافته و  (000) امتداد گيری ترجيحی در با جهت مکعبی و

همچنين دريافتيم  شود. ظاهر می Ni2O3اضافی  فاز آنها اليشآ

کاهش گاف نواری و نيز و  افزودن آاليش به کاهش عبور اپتيکی

اين تغييرات به خوبی با  گردد. اليه ها منجر می افزايش رسانندگی

عمق )دنباله نواری( و  گيری ترازهای انرژی به صورت کم شکل

 دارد.  های ناراستی( مطابقتعميق )تراز
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