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  الملخص
میـائي یالك رسـیبالت طریقـةسـتخدام اب ZnO  الزنـك اوكسـید ألغشـیةوالتركیبیـة  الخصائص البصـریة الموالریة على نسب حث دراسة تأثیرتم في هذا الب

 )0.5 ,0.3 ,0.2 ,0.05,0.1نسـب (بو   Zn(NO3)2.6H2O نتـرات الزنـك المائیـة  رسـبت االغشـیة علـى شـرائح زجاجیـة مـن محلـولحیـث  ،الحـراري
القیاسـات البصـریة  أوضـحتقـد ل والغـاز الناقـل هـو النـایتروجین، 623K قاعـدة بدرجـة حـرارة األغشـیة ت، وحضر  cm  28رش ةمسافعلى و  /لترمول

تصــاص تغیــر البصــریة ومعامـل االم قــیم فجــوة الطاقـة كمـا انوالریــة منسـب البزیــادة  النفاذیــة وتقـل %90تصـل الــى  بـان االغشــیة تمتلـك نفاذیــة عالیــة
وان األغشــیة ضــمن تقنیــة  ،(002) ان االتجــاه كــان وقــد بینــت الفحوصــات. XRDو AFM   فحوصــات  إجــراء ،كمــا تــم تبعــا لتغیــر نســب الموالریــة

  .النانو
  المقدمة

نــذ أوائــل القــرن بــدأ اهتمــام العلمــاء والبــاحثین بدراســة أشــباه الموصــالت م
 إذالتاسع عشر، لما تتمتع به هذه المواد من خصـائص كهربائیـة فریـدة، 

تسلك أشباه الموصالت كمواد عازلة عنـد درجـات الحـرارة الواطئـة، بینمـا 
 إنتبــــدي توصــــیلیة كهربائیــــة جیــــدة عنــــد درجــــات الحــــرارة العالیــــة. كمــــا 

ومغناطیســــیة ســــلوكیاتها المتنوعــــة تجــــاه المجــــاالت المغناطیســــیة والكهر 
جــذبت  .[1,2]یة فــي تقنیــة اإللكترونــات العصــریةجعلتهــا البنیــة األساســ

ــــــا  ZnOأغشــــــیة  ــــــاحثین فــــــي مجــــــال تكنولوجی ــــــر مــــــن الب اهتمــــــام الكثی
ــــــي  (Optoelectronics)االلكترونیــــــات البصــــــریة  نظــــــرًا لخواصــــــه الت

)، مركــب ZnOإن اوكســیدَ الخارصــین (تجعلــه مناســبًا لتطبیقــات عــدة  ،
. ویعـــد اوكســید الخارصـــین II-VI ([3]سداســي ( -نـــائيشــبه موصــل ث

)ZnO أحــد االكاســـید الموصـــلة الشــفافة ((TCO) التـــي جـــذبت الكثیـــر 
ـــــك اســـــتقراریة بصـــــریة  ـــــة، إذ یمتل مـــــن االهتمـــــام بســـــبب خواصـــــه النوعی
وكیمیائیــة عالیــة فــي منطقــة بالزمــا الهیــدروجین، ونفاذیــة بصــریة عالیــة 

 near( لقریبــة مــن تحــت الحمــراء ) واvisibleفــي المنطقــة المرئیــة (

infrared([5,4 لــــه أهمیــــة خاصــــًة فــــي تطبیقــــات شاشــــات العــــرض  و
(Display)   ـــــا الشمســـــیة وأوكســـــید  .[7,6] (Solar cell)والخالی

ـــك  ـــیض یـــذوب فـــي حـــامض الخلی و الخارصـــین النقـــي مركـــب صـــلب أب
الحـــوامض المعدنیــــة واألمونیــــا و كاربونـــات األمونیــــوم والهیدروكســــیدات 

 [8] لویــة، وال یــذوب فــي المــاء أو الكحــول لــذا فهــو أوكســید أمفــوتیريالق
طریقـــة  اســـتخداماألغشـــیة الرقیقـــة هـــو  إنتـــاجمـــن انســـب طـــرق  إن .[9]

،قلیلــة التكــالیف  بســیطةوذلــك لكونهــا  [10]الحــراري . الكیمــائيالتحلــل 
ـــالحجم المطلـــوب وبمســـاحات قـــد الو ، یمكـــن  كافیـــه  لتحضـــیر الغشـــاء ب

،یمكن تحضــیر أغشــیة لمــواد قــد أخــرىطــرق  باســتخدامالحصــول علیهــا 
تكــون درجــة انصــهارها عالیــه ، ویمكــن تحضــیر أغشــیة ذات مواصــفات 

معینة وذلك عند مزج عدة مواد وقد تم الحصول علـى  وكهربائیةبصریه 

 وشــدیدة التالصــق بالزجــاج وخالیــة مــن الثقــوب االبریــة متجانســةأغشــیة 
(Pion hole).  

  العمل التجریبي
عملیــة  إجــراءبعــد  زجــاجال علــى الخارصــیناوكســید  أغشــیةتحضــیر تــم 

 Zn(NO3)2.6H2oالمائیـة   زنـكال نتـرات محلـول  من  ،التنظیف له 
   مسـافات رشعلـى و    %99.9وبنقـاوة  (Fluka)،  المجهز من شـركة 

cm  28 623 قاعــدة ، ودرجــة حــرارةK   نســب  مختلفــة مــن كیــزابتر 
وضـعت كــل حیـث ، /لترمـول)  (0.3,0.5 ,0.2 ,0.05,0.1 الموالریـة
 ترســیبهالمـراد ضـع المحلـول یو و  .مـل مـن المـاء المقطـر 100فـي منهـا  

ویبقــى لمــدة ســاعة  علــى ســخان حــراري یحتــوي علــى خــالط مغناطیســي
بعـــد ذلـــك رش  ،فـــي درجــة حـــرارة الغرفــةالمـــادة بالكامــل  إذابــةحتــى یـــتم 
اعـــد زجاجیـــة علـــى قو  (1)بواســـطة الجهـــاز المبـــین فـــي الشـــكل  المحلـــول

تـــــم اســـــتخدام , الخارصـــــیناوكســـــید  أغشـــــیةصـــــول علـــــى حســـــاخنة لل
قطــــرة مــــن  إضــــافةوتــــم .  األغشــــیةالنــــایتروجین كغــــاز حامــــل لترســــیب 

رقیقـــة متجانســـة  أغشـــیةلحصـــول علـــى ا تم .و حـــامض النتریـــك للمحلـــول
.  2minفتــرة التوقــف بعـــد كــل رشــة  ، 10sكانــت زمــن الرشـــة حیــث 

  .   ml/min 7  معدل الترسیب
         :التالیة باستخدام العالقة س سمك الغشاء بطریقة الوزناقیم ت

--------(1) 
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= 

d  ،یمثــل الســمكw∆ ، الفــرق فــي الــوزنρ ، الكثافــةA  هــي مســاحة
-Mettelr)وباســــــتخدام میــــــزان الكترونــــــي حســــــاس مــــــن نــــــوع  القاعــــــدة

AE160)  4-10 تهتبلــغ حساســیg  وذلــك لغــرض وزن القاعــدة الزجاجیــة
سـجل طیفـي النفاذیـة واالمتصاصـیة باسـتخدام  ترسـیبالقبل وبعد عملیـة 

 األطــــوالولمـــدى  صـــنع فـــي الیابـــان )shimadzu(مطیـــاف مـــن النـــوع 
القــــراءات فــــي درجــــة  وقــــد ســــجلت جمیــــع nm(900-300)    الموجبــــة
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 XRD,AFMبواسـطة  شـیة المرسـبة تـم فحـص االغ كما .حرارة الغرفة
قـــیم لغـــرض حســـاب  Excellمصصـــم ب  يباســـتخدام برنـــامج حاســـو و .

كافــــــــــة الخصــــــــــائص البصــــــــــریة قیــــــــــد الدراســــــــــة فــــــــــي هــــــــــذا البحــــــــــث. 

  

  
  المستخدمالرش  منظومة جهاز (1)الشكل 

  

  :النتائج والمناقشة
           Structural Properties : ةالتركیبی خصائصال

 X-Ray      (XRD)     :      نیةحیـــود األشـــعة الســـی
Diffraction  

)تم التعـرف علـى التركیـب البلـوري لألغشـیة ,5,6، 4 3,2(ل اشكمن اال
للموالریـات قیـد (XRD) المحضـرة بوسـاطة جهـاز حیـود األشـعة السـینیة

، وأوضـــــحت النتـــــائج إن األغشـــــیة (0.05,0.1,0.2,0.3,0.5)الدراســـــة 
ت تركیــــــــــــــب متعــــــــــــــدد هــــــــــــــي ذا  اتموالریــــــــــــــال بجمیــــــــــــــع  المحضــــــــــــــرة

) بشــــدة 002ویظهــــر االتجــــاه التفضــــیلي ( (Polycrystalline)التبلــــور

أعلـــى مـــن االتجاهـــات األخـــرى، كمـــا یبـــین ذلـــك حیـــود األشـــعة الســـینیة 
ـــود لغشـــاء أوكســـید الخارصـــین النقـــي  ـــة بـــین زاویـــة حی مـــن خـــالل العالق

 (XRD)قیاسـات .  [14] (Intensity) والشـدة  (2θ)األشعة السـینیة 
 ,101)ظهر من الطیف وجود ثالث قمـم متمیـزة ت النقیة ZnOة ألغشی

002 and 100)  جمیعهـــا تخـــص أغشـــیةZnO ـــراص سداســـي  مت
إذ أجــرى مطابقتهــا مــع بطاقــة  (Hexagonal Wurtzite)  التركیــب

ASTM  ــــــــــــــالي: والمبینــــــــــــــة فــــــــــــــي الجــــــــــــــدول 0664-5المرقمــــــــــــــة الت



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

328 
 

  .1136-001-00ألوكسید الخارصین المرقمة  ASTMبطاقة  (1)الجدول

  
  

ن زیــادة تركیــز محلــول أ [15]وزمیلــه)  van Heerden(قــد الحــظ ل 
كیــب الغشــاء المحضــر بطریقــة الــرش، الخارصــین یــؤثر علــى تر  نتــرات 

 (002)الزیــادة فــي التركیــز ال یــؤثر كثیــرًا علــى التوجیــه  أن حیــث لــوحظ

وأن زیــادة التركیـــز  (102)و  (101)إال أنــه یعــزز مـــن ظهــور القمتـــین 
وزیــادة جمیــع الشــدة  (002)أدى إلــى تزایــد فــي الشــدة للقمــة  0.2M فــي
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 (0.05,0.1,0.2,0.3,0.5)للموالریات (XRD)التركیب البلوري لألغشیة المحضرة بوساطة جهاز حیود األشعة السینیة (2)الشكل 

  
   AFM -مجهر القوة الذریة
ـــــل  الســـــطح  لدراســـــة طبیعـــــة AFMمجهـــــر القـــــوة الذریـــــة اســـــتخدم تحلی

حیــــث . (0.2)للموالریــــة  والتركیــــب البلــــوري الســــطحي للغشــــاء المرســــب
) الصــــورة التحلیلةالطبوغرافیــــة لخشــــونة الســــطح وذات 3یبــــین الشــــكل (

،حیـث وجـد ان معـدل الجـذر التربیعـي لخشـونة السـطح كـان  2Dبعـدین 
13.5nm دة وتجــانس ســطحي جیــد وهــذا یــدل علــى انتظامیــة بلوریــة جیــ

وهـــذا یـــدل علـــى  16.9nm،وان قیمـــة متوســـط الجـــذر التربیعـــي تســـاوي 
خشونة السطح ،فكلما زادت قیمـة متوسـط الجـذر التربیعـي زادت خشـونة 

الســــطح والعكــــس صــــحیح .وان قیمــــة میــــل المســــتوى الســــطحي للغشــــاء 
) وهـــذة القیمـــة تبـــین المســـتوى الســـطحي بالنســـبة إلـــى 0.202-یســـاوي (
المرســب الغشــاء علیهــا .وان أقصــى قیمــة تحــدب للســطح كــان  األســاس
لسـطح الغشـاء بشـكل كلـي  قیمة توضح المظهـر ) وهذه ال2.81یساوي (

،وان معــدل المســـافة البینیـــة مـــن قمـــة حبیبیــة بلوریـــة وقمـــة أخـــرى كانـــت 
مكانیــة  (90.6nmتســاوي  ٕ ) وهــذا یــدل علــى شــفافیة الغشــاء المرســب وا

  .یةاستخدامه في الخالیا الشمس

  

  
  2D) الصورة التحلیلةالطبوغرافیة لخشونة السطح وذات بعدین 3الشكل (

  
نالحـظ االنتظــام فــي تكــوین الغشـاء  وان الحبیبــات ذات تركیــب عمــودي   ثالثیة اإلبعاد للغشاء حیث  AFM) صورة المجهر4ویبین الشكل (

  على المحور البلوري ومتساویة تقریبا.
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 3Dثالثیة اإلبعاد للغشاء AFM) صورة المجهر4الشكل (

)  یوضـــح الرســـم البیـــاني عـــن توزیـــع المجـــامیع الحبیبیـــة 5الشـــكل ( امـــا
ــــــى ســــــطح الغشــــــاء  ــــــوة الذریــــــة  المنمــــــاة عل والمــــــاخوذ مــــــن مجهــــــر الق

(AFM)) 90.وقـــــــــد وجـــــــــد ان الحجـــــــــم الحبیبـــــــــي كـــــــــان بحـــــــــدودnm (

ــــ ـــات الغشـــاء وان %15لـــــــــ مـــن الحبیبـــات  %50مـــن العـــدد الكلـــي لحبیب
  .)(200nmتمتلك حجم حبیبي بحدود 

  

.  
  .الذي یوضح الرسم البیاني عن توزیع المجامیع الحبیبیة  AFM) تحلیل مجهر 5الشكل (

  
  الخصائص البصریة 

ذ إ، ZnOالغشــیة  ألمــوجي) تغیــر النفاذیــة مــع الطــول 6یمثـل الشــكل ( 
 كســـید الخارصـــیناو  ألغشـــیة نســـب الموالریـــةالنفاذیـــة تبعـــا لتغیـــر  تغیـــرت

كلمـــا زادت نســـبة الموالریـــة فـــي المحلـــول  انـــهحیـــث نالحـــظ  ، المحضـــرة
یوضـــح طیـــف نفاذیـــة ف  7)( الشـــكلامـــا  . قلـــت نفاذیـــة الغشـــاء المرســـب

األغشــیة النقیــة المحضــرة بتراكیــز مختلفــة كدالــة للطــول المــوجي، حیــث 
فــــي مـــــدى  %90-65  أن كــــل األغشــــیة المرســـــبة لهــــا نفاذیــــة بصـــــریة

، إن الشــفافیة العالیــة والحافــة الحــادة nm 900-400الموجیــة  األطــوال
تشـــــیر إلــــــى النوعیـــــة البصـــــریة العالیــــــة  380nm)لالمتصـــــاص (عنـــــد 

یالحـظ أن النفاذیـة البصـریة تقـل مـع زیـادة المرسبة. كما  ZnOألغشیة 
تركیز المادة وسبب ذلك على األرجـح هـو اإلخـتالف فـي سـمك العینـات 

نـــي زیـــادة المســـافة البینیـــة بـــین حبیبـــات مـــادة ان زیـــادة التركیـــز تع حیـــث
ZnO [12]وبالتالي زیادة النفاذیة   .  
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  یبین عالقة النفاذیة بالموالریة لجمیع النسب. (7)الشكل 

  
ــــة  یوضــــح) 8الشــــكل ( امــــا ــــع نســــب الموالری معامــــل االمتصــــاص لجمی

یمكــــن ایجــــادة مــــن قیــــد الدراســــة .حیــــث یمكــــن ایجــــادة   ZnOألغشــــیة 
  :[13] المعادلة التالیة

            
t
A303.2=α  ---------   (2)   

النقصـــــان فـــــي نســـــبة طاقـــــات  حیــــث یعـــــرف معامـــــل االمتصـــــاص بأنـــــه
 الوســط داخــل الموجــة انتشــار باتجــاهاإلشــعاع بالنســبة لوحــدة المســافة 

خـواص  وعلـى السـاقطة طاقـة الفوتونـات لـىع االمتصـاص معامل ویعتمد
 التـي تحـدث االلكترونیـة االنتقـاالت ونـوع ) الطاقـة فجـوة( الموصـل شـبه

 نـوع : منهـا عـدة عوامـل علـى تعتمـد االمتصاصـیة .إنالطاقـة حـزم بـین

، المحضـر الغشـاء سـمك، للغشـاء والبلـوري التركیـب الكیمیـاوي وطبیعـة
حـظ فجـوة الطاقـة لجمیـع نسـب یال (8)ومـن الشـكل  .االشـابة ونسـبة نـوع

یــزداد مــع زیــادة طاقــة الفوتــون لجمیــع األغشــیة المحضــرة وهــذا  الموالریــة
،  nm(900-370)یعزي إلى زیـادة النفاذیـة ضـمن الطـول المـوجي مـن 

ن  ٕ هـــــذا یـــــدل علـــــى احتمالیـــــة كبیـــــرة لالنتقـــــاالت اإللكترونیـــــة المباشـــــرة وا
طاقــات فجــوة طاقــة  الطاقــات العالیــة التــي حســبت عنــدها هــذه القــیم هــي

مباشرة كذلك نالحظ مـن الشـكل إن قـیم معامـل االمتصـاص تكـون قلیلـة 
وفیهــــــا تكــــــون احتمالیــــــة االنتقــــــاالت  عنــــــد الطاقــــــات الفوتونیــــــة الواطئــــــة

 اإللكترونیة قلیلة وتـزداد قـیم معامـل االمتصـاص عنـد حافـة االمتصـاص
ســــي) الن عنــــد الحافــــة (او االمتصــــاص االسا.بإتجــــاه الطاقــــات العالیــــة

تكــون احتمالیـــة امتصــاص الفوتـــون عالیــة وبالتـــالي تــزداد االمتصاصـــیة 
  .وتقل النفاذیة ویزداد معامل االمتصاص
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  قید الدراسة  ZnO)  معامل االمتصاص لجمیع نسب الموالریة ألغشیة 8(الشكل

  
 یمثل فجـوة الطاقـة لجمیـع نسـب الموالریـة قیـد الدراسـة )9یمثل الشكل (و 
 النتقـــال الالزمـــة الطاقـــةطاقـــة بأنهـــا الفجـــوه   نعـــرف ˚حیـــث یمكـــن أن .

ویمكــــن  قعـــر حزمـــة التوصـــیل إلـــىمـــن قمـــة حزمـــة التكــــافؤ  اإللكتـــرون
  من خالل المعادلة التالیة: إیجادها

(αE)2 = A΄ (E – Eg)    ----------------(3) 
Eg-      فجوة الطاقةE-    طاقة الفوتونA- ثابت  

وان   eV(3.27-3.20)بصـــریة مـــن ان  فجـــوة الطاقـــة الحیـــث نالحـــظ 
ـــــول قلـــــةكلمـــــا زادة نســـــبة الموال ـــــة فـــــي المحل  لألغشـــــیةفجـــــوة الطاقـــــة  ری

ــــــع أغشــــــیة  المحضــــــرة  ــــــة  ZnOویالحــــــظ أن القــــــیم متقاربــــــة لجمی النقی
ن تغیــر التركیــز لــم یــؤثر كثیــرًا علــى إوالمحضــرة بتركیــز مختلــف ولهــذا فــ

ى ظـــروف علـــ كســـید الزنـــك ویعـــود ذلـــكو قیمـــة فجـــوة الطاقـــة البصـــریة أل
ــــى ــــة وطبیعــــة المــــواد األولیــــة المســــتخدمة وكــــذلك عل  التحضــــیر المتماثل

  . الطریقة المستخدمة في تحضیر هذا النوع من األغشیة
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  یمثل فجوة الطاقة لجمیع نسب الموالریة قید الدراسة )9الشكل (

  :االستنتاجات
 eV(3.27-3.20)بینــت فجــوة الطاقــة انتقــال مســموح تراوحــت بــین  - 1

  نسب الموالریة. ربتأثی
 یتغیر معامل االمتصاص تبعا لتغیر نسب الموالریة. - 2

مـع  الموجبـة األطـوالفي تصرفاتها ضـمن  تشابهةمنحنیات النفاذیة  - 3
 .تغیر في النفاذیة تبعا لتغیر نسب الموالریة

 (002)شــدة تقـع عنــد االتجاهیــة  الخـواص التركیبیــة بینـت ان أعلــى - 4
 .باتجاه عمودي على القاعدة
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Abstract: 
In this paper,study the effect of rates of molar on the optical and structures properties of thef zinc 
Oxide ZnO using chemical Spray Pyrolysis method on   gases sudstrate, where edeposited on the slides from a 
solution of zinc nitrate water Zn (NO3)2.6H2O and rates (0.05,0.1,0.2, 0.3, 0.5) Mall and distance of spray cm 
28, Prepared thin flims at a temperature base of 623K, and the carrier gas is nitrogen has shown optical 
measurements that the membranes have high permeability up to 90% and less permeability to increase rates 
of molar as the values of the energy gap optical absorption coefficient change due to changing rates of molar. 

 


