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چکیدُ  

اوغیذاعیٖٛ رٚی ثٝ . در ایٗ ٔمبِٝ ٘ب٘ٛ عیٓ ٞبی اوغیذرٚی اس طزیك اوغیذاعیٖٛ ٌزٔبیی پٛدر رٚی تٟیٝ ؽذٜ اعت

عطح تیٛة ٞب تٛعط ٔٛرفِٛٛصی . فٛرت ٌزْ وزدٖ تیٛثی اس پٛدر رٚی در دٔبٞبی ٔختّف ا٘جبْ ؽذٜ اعت

ٔیىزٚعىٛة اِىتزٚ٘ی رٚثؾی ؽٙبعبیی ؽذٜ اعت ٚطیف فٛتِٛٛٔیٙغب٘ظ آٖ ٞب در دٔبٞبی ٔختّف ٔطبِؼٝ ؽذٜ 

  UVاس دعتٍبٜ طیف عٙج  C 600°ثزای ثزرعی طیف ػجٛر ٌٚبف ا٘زصی ٘ب٘ٛعیٓ اوغیذ رٚی عٙتش ؽذٜ در دٔبی.اعت

. اعتفبدٜ ؽذٜ اعت

.  رٚی، فٛتِٛٛٔیٙغب٘ظ٘ب٘ٛعیٓ ، اوغیذ :ٞبی وّیذی ٚاصٜ

 هقدهِ -1

اوغیذٞبی فّشی ٔٛاد ٔٛرد تٛجٟی ٞغتٙذ، چٖٛ آٖ ٞب دارای خٛاؿ جبٔغ ٚ ٚعیؼی اس جّٕٝ خٛاؿ 

، [2]، اثؼبد وٛچىتز[1]ایٗ خٛاؿ ٚیضٜ ثخبطز تأثیز ٔحذٚدیت وٛا٘تٛٔی . فیشیىی ٚ ؽیٕیبیی ٞغتٙذ

.  اعت[ 4]ٚ٘غجت عطح ثٝ حجٓ ثبال [ 3]تغییز چٍبِی حبِت 

٘ٛعیٓ ٞب را ٘ب٘ٛعبختبرٞبی ته ثؼذی ٔی تٛاٖ ٘بٔیذ وٝ در طزاحی ٚ عبخت ٘ب٘ٛلطؼٝ ٞب ٔٛرد تٛجٝ ٘ب

وٝ یه ٘یٕٝ   ZnO. ٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذفّزی، ثخقٛؿ رٚی اوغیذرٚی تٕزوش ؽذٜ اعت[. 2]اعت 

تمیٓ ٔظ ؽذیذاُ ٔٛرد ٔطبِؼٝ لزارٌزفتٝ اعت ٚ ایٗ ثخبطز ٌبف ٘ٛاری1935اعت اس عبَ  nرعب٘بی ٘ٛع 

ev3.37 ٚ ا٘زصی ثغتٍی اوغیتٖٛ ثشريmev 60٘ب٘ٛعبختبرٞبی. در دٔبی اتبق اعتZnO  تٛا٘ٙذ ٔی

ٚ رٚػ اوغیذاعیٖٛ ٌزٔبیی VLS [7 ]، [6] ٞیذرٚتزٔبَ، pld[5] ٔب٘ٙذ اس طزیك رٚػ ٞبی ٔتٙٛػی

ٚجٝ رٚػ اوغیذاعیٖٛ ٌزٔبیی چٖٛ رٚػ عبدٜ ٚ وٓ ٞشیٙٝ اعت ٔٛرد ت. ٚ غیزٜ رؽذ دادٜ ؽٛ٘ذ[ 8]

. اعت
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 رٍش تْیِ ًاًَ سین اکسید رٍی -2

پزط ٔی ؽٛد، تیٛة را در  mm3پٛدر فّش رٚی ثبخّٛؿ ثبال تٛعط لبِجی ثٝ ؽىُ تیٛثی ثب لطز حذٚد 

تیٛة در دٔبٞبی ٔختّف . یه ثٛتٝ آِٛٔیٙب لزار دادٜ ٚعپظ در ٚعط یه وٛرٜ افمی لزار دادٜ ٔی ؽٛد

600 ،700ٚc °800  ایؾی عبػت ثب  عزػت ٌزْ 24ثٕذتC/min°10 ٚ در فؾبر اتٕغفز اس دٔبی اتبق

ٕ٘ٛ٘ٝ اس   ، ٚلتی ثٝ دٔبی اتبق رعیذ ٟ٘بیت فجز ٔی ؽٛد تب وٛرٜ ثٝ آرأی عزد ٌزدد در. ٌزْ  ٔی ؽٛد

طیف  ثزای ثزرعی  PLاس طیف ٚ  ثزای ثزرعی ٔٛرفِٛٛصی عطح تیٛة  SEM اس. وٛرٜ خبرج ٔی ؽٛد

٘ظٛر ثزرعی ٔیشاٖ ؽفبفیت ٕ٘ٛ٘ٝ ْطیف ػجٛر ٘ب٘ٛعیٓ ٞب ة. تفٛتِٛٛٔیٙغب٘ظ عیٓ ٞب اعتفبدٜ ؽذٜ اط

 .ٌزفتٝ ؽذٜ اعت UVثب اعتفبدٜ اس دعتٍبٜ طیف  عٙج ٚٔحبعجٝ ٌبف ا٘زصی 

 

 یافتِ ّا ٍ بحث ّا -3

ثؼذ اس پخت تیٛة،رً٘ آٖ اس خبوغتزی تیزٜ ثٝ خبوغتزی رٚؽٗ تغییز ٔی وٙذوٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ اوغیذ 

٘ب٘ٛ عیٓ ٞبی رؽذ یبفتٝ رٚی عطح تیٛة، در دٔبٞبی  SEMر تقبٚی.اعت ZnOؽذٖ رٚی ٚ تؾىیُ 

ٔؾبٞذٜ  ZnO٘ب٘ٛعیٓ ٞبی  C800-600°در ٕٞٝ دٔبٞبی . ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت( 1)ٔختّف در ؽىُ

دیذٜ عبختبرٞبی ٚرلٝ ای ؽىُ ٘یش ػالٜٚ ثز ٘ب٘ٛعیٓ ٞب،٘ب٘ٛ  C700ٚ°C800°ٔی ؽٛد ِٚی در دٔبٞبی 

. ٔی ؽٛد

 

   
. C°600 ،(b :)C°700  ٚ(c :)C°800(: a)٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذ رٚی در دٔبی ٘ب SEMتقٛیز -1ؽىُ

 

ٚ  nm100،nm 80 ثٝ تزتیت ٔیبٍ٘یٗ لطز ٘ب٘ٛ عیٓ ٞب حذٚد C°600 ،C °700 ٚ °C 800در دٔبی 

nm40ٔیبٍ٘یٗ ارتفبع آٖ ٞب حذٚد  اعت ٚmµ5 ،µm7 ٚmµ 18ثب افشایؼ دٔب لطز ٘ب٘ٛعیٓ ٞب . اعت

  .ا سیبد ٔی ؽٛدوٓ ٔی ؽٛد ٚ ارتفبع آ٘ٝ

پیه تیش اَٚ، ٘ؾز : ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب عٝ تب پیه دیذٜ ٔی ؽٛد ( PL)در طیف فٛتِٛٛٔیٙغب٘ظ ( 2)ؽىُ 

UV  پٟٗ ا٘زصی ِجٝ ٘ٛار ٌبف ٘شدیه لٛی ٔزثٛط ثٝ ٘ؾزZnO ٘ؾز  .ثٝ ػّت ٘بثٛدی اوغیتٖٛ ٞب اعت
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UV ٜٞغتٙذ  وزیغتبَ ٚاحذ لٛی ٚ تیش دالِت ثز ایٗ دارد وٝ ٘ب٘ٛ عیٓ ٞبی اوغیذ رٚی عٙتش ؽذ  .

عٙتش    ZnOلٛی در دٔبی اتبق را ثبیذ ثٝ خّٛؿ ثبال ٚ ثّٛریٗ وبُٔ ٘ب٘ٛعیٓ ٞبی   UVخٛاؿ ٘ؾز 

، پیه عْٛ .احتٕبال اس یه ٘مـ عطح سیزیٗ ٘تیجٝ ٔی ؽٛد ٘ؾز ٘ٛار آثی ، پیه دْٚ،. ؽذٜ ٘غجت داد

ٚ اختقبؿ ثٝ ٌذاری ثیٗ   اعت  ZnO٘ؾز ٘ٛار عجش ٔزثٛط ثٝ جبی خبِی اوغیضٖ یٛ٘یشٜ در عبختبر 

تزاسٞبی ثخؾٙذٜ ثب  یب تزویت ٔجذد  ، ٚ جبی خبِی یه اوغیضٖ یٛ٘یشٜ تٟٙب ؽذٜ   حفزٜ ٞبی تحزیه

.  تزاسٞبی پذیز٘ذٜ جبی خبِی اوغیضٖ عطح دارد

 

 

 
.  a )C°600،b) C°700،c ) C°800٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذ رٚی در دٔبیPL طیف :  2ؽىُ



 
اٍلیي ّوایص هلی ًاًَهَاد ٍ ًاًَتکٌَلَژی 

 

 

٘ؾز فزاثٙفؼ ٔزثٛط ثٝ ٘ؾز ِجٝ .   عٕت طَٛ ٔٛج ٞبی ثبالتز ٔی رٚ٘ذ  ٞز عٝ ٘ؾز ثٝ ، ثب افشایؼ دٔب 

. ٘ٛار ٌبف  ا٘زصی ثب افشایؼ دٔب اس ؽذت آٖ ٞب وبٞؼ ٔی یبثذ ٚ ثٝ عٕت طَٛ ٔٛج ٞبی ثیؾتز ٔی رٚد

ثب وبٞؼ   ثٙبثزایٗ  افشایؼ دٔب لطز ٘ب٘ٛعیٕٟب وبٞؼ ٔی یبثذ ،  ثذعت آٔذ وٝ ثب SEMاس رٚی ٘تبیج  

ثٝ حجٓ  رٚی ؽذت ٘ؾز عجش ثٝ ؽذت افشایؼ یبفتٝ اعت وٝ ثٝ ػّت ٘غجت عطح  لطز ٘ب٘ٛعیٓ اوغیذ

.  [9ٚ10] ثبالتز ثزای عیٓ ٞبی لطٛرتز اعت

 

اعت، وٝ دارای ػجٛر ثبالدر  C600°طیف ػجٛر ٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذرٚی رؽذ یبفتٝ در دٔبی ( 3)ؽىُ

ثزای . اعت، ٔی ثبؽذZnO ت ثبالی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ اس ٚیضٌی ٞبی ٘بحیٝ ٔزئی اعت، وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ؽفبفی

ٌزفتٗ  طیف ػجٛر ٘ب٘ٛعیٓ ٞب، آٟ٘ب را اس عطح تیٛة  جذا وزدٜ ٚ تٛعط دعتٍبٜ آِتزاعٛ٘یه در اتبَ٘ٛ 

. حُ ؽذٜ اعت ٚ عپظ اس آٟ٘ب طیف ػجٛر ٌزفتٝ ؽذٜ اعت

 

 
. C°600 طیف ػجٛر ٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذرٚی رؽذ یبفتٝ در دٔبی -3ؽىُ

 

ثب تٛجٝ ثٝ رٚاثط سیز اس رٚی . ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت ( hʋ)ثز حغت ا٘زصی (  hʋα)2ٕ٘ٛدار ( 4)درؽىُ 

: ایٗ ٕ٘ٛدار ٔی تٛا٘یٓ ٌبف ا٘زصی ٕ٘ٛ٘ٝ را ثٝ دعت آٚریٓ 

(2                                                                                  )           
d

T
)

1
log(303.2

     

(3)2
 = A(hʋ - Eg)                                                                                     (hʋα )

 

 PUMAضخبٔت ثب اعتفبدٜ اس رٚػ ٘بٔمیذ.ضخبٔت اعتdدرفذ ٌذار ٚ Tضزیت جذة ، α وٝ در آٖ

. اس رٚی طیف ػجٛر ثٝ دعت آٔذٜ اعت
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.  C°600ی ٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذ رٚی ثذعت آٔذٜ در دٔبی ٌبف ا٘زص -4ؽىُ

ثٝ دعت آٔذٜ اعت   ev 3.4اس طزیك ثزٖٚ یبثی خطی ، C°600ٌبف ا٘زصی ٕ٘ٛ٘ٝ رؽذ یبفتٝ در دٔبی 

 .وٝ در تٛافك ثب ٔمذار ٌبف ا٘زصی اوغیذ رٚی اعت

 

ًتیجِ گیری  -4

رٚی اوغیذاعیٖٛ  .دٜ ؽذٜ ا٘ذخٛثی ثٝ رٚػ اوغیذاعیٖٛ پٛدر رٚی رؽذ دا٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذ رٚی ة

اوغیذاعیٖٛ .س اوغیضٖ ٚوبتبِیغت ا٘جبْ ٔی ؽٛدثٝ ٌبردٖ تیٛثی اسپٛدر رٚی ثذٖٚ ٘یبس ٌزْ ناس طزیك 

 C600°وٝ در دٔبی  ٘ؾبٖ داد٘ذ، SEMتقبٚیز . تحمیك ؽذٜ اعت C 800°ٚ 700 ، 600در دٔبٞبی

وٙبر ٘ب٘ٛ عیٓ ٞب  ؽىُ ٘یش در ٞبی ٚرلٝ ای  ٘ب٘ٛعیٓ ٞب رؽذ وزدٜ ا٘ذ، ثب افشایؼ دٔب ٘ب٘ٛ عبختبر فمط 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘ؾبٖ داد  PLطیف .لطز ٘ب٘ٛعیٓ ٞبی اوغیذ رٚی ثب افشایؼ دٔب وبٞؼ ٔی یبثذ.رؽذ وزدٜ ا٘ذ

ػجٛر ٕ٘ٛ٘ٝ،  طیف. ثب  افشایؼ دٔب  ؽذت ٘ؾز  فزاثٙفؼ وبٞؼ ٚ ؽذت  ٘ؾز ٘ٛار  عجش افشایؼ ٔی یبثذ 

ثز حغت  ( hʋα)2 ٕ٘ٛدار  ٚ  ثزٖٚ یبثی خطی  اس رٚی طیف ػجٛر . ٘ؾبٖ ٔی دٞذؽفبفیت  ثبالی آٖ را

. ٌبف ا٘زصی ٘ب٘ٛعیٓ اوغیذ رٚی  ٔحبعجٝ ؽذٜ اعت ،(hʋ)ا٘زصی 
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