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 :چکیدٌ

بس زيی خًاظ اپتیکی ي ساختازی بسزسی ضدٌ  فساغًت تُیٍ ضدٌ ي اثس آالیص آَهامًاج  واوًذزات اکسید کادمیم تًسطَص دز ایه پژي

َای تُیٍ ضدٌ طیف جرب ومًوٍکىد.  گیسی واوًذزات اکسید کادمیم زا تایید می ضکلَاي  پیکضدگی  آوالیص پساش پستً ایکس پُه است.

جابجا ضدٌ است کٍ ایه بٍ دلیل کاَص اوداشٌ لبٍ جرب بٍ سمت واحیٍ آبی  زيی طیف اثس گراضتٍ ي اضافٍ ضدن آَه بسدَد کٍ وطان می

گیسی تقسیبا تک اوداشٌ ،بسای اکسید کادمیم خالع ضکل SEM چىیه تػايیسَم کىد.ویص ایه زا تایید می SEM واوًذزات است يتػايیس

 کىد.دَد اما پس اش آالیص، ضکل، اوداشٌ ي تًشیع واوًساختازَا تغییس مییساختازَای بیضی ضکل زا وطان مواوً

 .کليذ ٍاطُ: اکسيذ کادهين، اهَاج فشاغَت، خَاظ اپتيکی، ًاًَرسات
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Abstract: 

In this research, cadmium oxide nanoparticles have been prepared by ultrasonic waves and the effect of iron 

doping on their optical and structural properties have been investigated. X-ray diffraction analysis and the 

broadening of peaks confirm the formation of cadmium oxide nanosctructures. Absorption spectrum of the as-

prepared samples show that the addition of iron affects on the spectrum and the absorption edge has shifted to 

the blue region and this is due to the decreasing in nanoparticles sizes and the SEM images confirms it. Also 

SEM images of pure cadmium oxide show that the formation of nearly monodispersed ellipsoid likes 

nanostructures, but after doping the shape, size and dispersity of nanostructures were changed.  

Keywords: Cadmium oxide, Nanoparticles, Optical properties, Ultrasonic waves.  

 

َا تُیٍ واوًذزات اکسید کادمیم ي بسزسی اثس آالیص آَه بس زيی خًاظ اپتیکی آن  

  2ًام ًيک  ، طیال1یاضاس عضیضیاى کالًذسق 

گشٍُ فيضیک، داًطکذُ علَم، داًطگاُ هحمك اسدتيلی، ایشاى 1  

، داًطگاُ آصاد ٍاحذ اسدتيل)علَم تحميمات(، ایشاى  گشٍُ فيضیک، داًطکذُ علَم 2   
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 مقدمٍ -1

پایِ کادهين، هاًٌذ  ساختاسّای تشٍ ًاًَ ّا تشکية

جِ صیادی سا ّای اخيش تَ کادهين دس سالاکسيذ 

دليل ایي اهش  تِ خَد جلة کشدُ است ٍ

 ّا داسًذ. کاستشدّای هْوی است کِ ایي تشکية

  II-VI گشٍُ سساًاّای  ًيوِ کادهين جض اکسيذ

تشای ساخت   ،هکعثی ضکل داسد است ٍ ساختاس

ّای خَسضيذی ٍ  سلَل ،لطعات اپتَالکتشًٍيک

. ]1[است تسياس هٌاسةّای َّضوٌذ  پٌجشُ

ّای گشٍُ  سساًا دس هَسد ًيوِ یکی اص هَاسد هْن

II-VI اپتيکی, اًذاصُپزیش تَدى خَاظ  تٌظين ٍ 

یص آّي تِ ست. تا آالّا آىهيضاى آالیص 

 ،تَاى خَاظ هغٌاطيسی ًاًَرسات ایي گشٍُ هی

دس   ٍ سا تغييش دادّا  الکتشیکی آى اپتيکی ٍ

اکسيذ  سا گستشش داد .ّا  ًتيجِ تاصُ کاستشد آى

ّای هختلفی اص لثيل  کادهين تا استفادُ اص سٍش

 طل-سل ،]2[ليضس  ًطاًی تِ کوک ّای الیِ سٍش

 . ستتْيِ  ضذُ ا ٍ ... ]4[فاص هایع  دس سضذ،]3[

  ایي پظٍّص اکسيذ کادهين تِ کوک اهَاج دس

آّي  تا دسغذّای اص ٍ تْيِ ضذُ غَتفشا

 خَاظ ساختاسی، ،تشای هطالعِ  ٍ آالیيذُ ضذُ

ّای  تکٌيک اص ضٌاسی سیخت ٍ اپتيکی

پشاش  ،(SEM) هيکشٍسکَپی الکتشًٍی سٍتطی

 -سٌجی هشیی ٍ طيف (XRD)پشتَ ایکس

 استفادُ ضذُ است.  (UV-Vis)فشاتٌفص

 زيش آشمایص -2

 تشای تْيِ اکسيذ کادهين اص دس ایي پظٍّص

 (Cd(CH3COO)2.2H2O) استات کادهين

تا خلَظ  (NaOH) ٍ ّيذسٍکسيذ سذین

تشای تْيِ اکسيذ ( استفادُ ضذُ است. 33%)

  32/0گشم استات کادهين ٍ 12/2کادهين

سی سی آب  20گشم ّيذسٍکسيذ سذین دس 

هَالس اص ّشکذام 2/0همطش حل ضذُ تا هحلَل

ّيذسٍکسيذ سذین  هحلَل سپستْيِ ضَد 

  تِ هحلَل استات کادهين اضافِ ضذ.

ٍ سپس تِ هذت ًين ساعت تحت اهَاج فشاغَت 

ّيذسٍکسيذ کادهين ٍ پس اص آى لشاس دادُ ضذ. 

تِ هذت یک ساعت دس دهای  تِ دست آهذُ

 .ضذپخت تاصگشاد  ساًتیدسجِ  200

 بحث ي وتایج -3

ایکس  ّای تْيِ ضذُ تِ کوک پشاش پشتَ ًوًَِ 

هَسد آًاليض لشاس گشفتٌذ کِ ًتایج آى دس 

اکسيذ دّذ  آهذُ است. ًتایج ًطاى هی( 1ضکل)

کادهين تلَسی تطکيل ضذُ است . پْي تَدى 

ّا تِ خاطش سیض تَدى اًذاصُ رسات است کِ پيک

 ضًَذ.  الگَی پشاش پشتَ ایکس هطاّذُ هی دس

 

اکسيذ کادهين  (a): الگَی پشاش پشتَ ایکس. 1ضکل 

% آالیيذُ ضذُ تا  5/0اکسيذ کادهين  (b) -تذٍى آالیص

 % آالیيذُ ضذُ تا آّي1اکسيذ کادهين   (c) -آّي

، تاضذ الگَ پشاش پشتَ ایکس فالذ آّيٍلتی هادُ 

افضایص آّي  ،است کادهين خالعاکسيذ تِهشتَط 

 تاعث ضذُ ،ىّای هشتَط تِ آعالٍُ تش پيذایص پيک

تش ضًَذ کِ  اکسيذ کادهين ًيض پْي ّای پيک

 .تش ضذى اًذاصُ رسات است دٌّذُ کَچک ىًطا

ّای تْيِ ضذُ سا  الف( طيف جزب ًوًَِ-2ضکل )

 دّذ. ًطاى هی
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 -اکسيذ کادهين تذٍى آالیص (a)ّا.  الف: طيف جزب ًوًَِ-2ضکل 

(b)  آالیيذُ ضذُ تا آّي 5/0اکسيذ کادهين %- (c)   اکسيذ کادهين

 % آالیيذُ ضذُ تا آّي1

افضایص هيضاى آالیص آّي، طَل هطخع است کِ تا 

سخ  آتی سَق تِ سوت  ضذُ ٍ تش هَج جزب کَتاُ

 است .افضایص یافتِ  گاف اًشطی  یعٌیدادُ  است 

تا آّي  ل اساسی، افضایص گاف اًشطی آالیص دلي

ایي آصهایص   ًاًَساختاسّای اکسيذ کادهين است.

ًطاى هی دّذ کِ تا افضایص آّي تِ ًاًَساختاسّای  

اپتيکی اکسيذ کادهين هی تَاى خَاظ جزب 
 .نانوساختارىای تيیو شده را تنظیم پذیز نمود

ب( ًوَداسّای تعييي گاف اًشطی هشتَط تِ -2ضکل )

 دّذ. سِ ًوًَِ سا ًطاى هی

 
 ( : گاف اًشطی اکسيذ کادهين خالع1ب )-2ضکل 

 

% آالیيذُ ضذُ تا  5/0(: گاف اًشطی اکسيذ کادهين  2ب )-2کل ض

 آّي

 

 % آالیيذُ ضذُ تا آّي 1(: گاف اًشطی اکسيذ کادهين  3ب )-2ضکل 

 

αhν=A(Eg-hν)تا استفادُ اص فشهَل 
1/2

  کِ دس آى  

α ضشیة جزب، h ثاتت پالًک، ν فشکاًس ًَس، A  یک

تَاى  هی گاف اًشطی دس حالت حجين است،  Egثاتت ٍ

، 1/4ّا سا حساب کشد کِ تِ تشتية وًَِگاف اًشطی ً

تذست آهذُ  اص ًتایج  است. ٍلت الکتشٍى 7/4ٍ   4/4

کاهال هطخع است کِ تا افضایص هيضاى آالیص آّي، 

 تش ضذُ است. گاف اًشطی تضسگ
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هشتَط تِ هيکشٍسکَج الکتشًٍی ( تػاٍیش 3ضکل )

  .دّذ ّای تْيِ ضذُ سا ًطاى هی ًوًَِ سٍتطی

 

 
 اکسيذ کادهين خالع SEM تػَیشالف: -3ضکل 

 

 %  آالیيذُ ضذُ تا آّي 5/0اکسيذ کادهين  SEM: تػَیش ب-3ضکل 

 
 % آالیيذُ ضذُ تا آّي1اکسيذ کادهين  SEM: تػَیش ج-3ضکل 

دس اکسيذ کادهين دّذ کِ  ًطاى هی SEMتػاٍیش 

 اًذ ٍ تا ضکل تطکيل ضذُ تيضی تذٍى آالیص، رسات

ًحَُ تَصیع رسات  ، اًذاصُ ٍافضایص  هيضاى آالیص آّي

ّش چٌذ تػاٍیش هيکشٍسکَج الکتشًٍی  .تغييش کشدُ است

دّذ، دس هَسد اًذاصُ رسات اطالعات کوی دليمی اسائِ ًوی

اها دس ّش حال سیض تَدى رسات سا دس اتعاد ًاًَهتشی ًطاى 

 .دّذهی

 :گیسییجٍوت-4

کِ  دّذ ًتایج حاغل ضذُ اص ایي پظٍّص ًطاى هی

تا ًاًَرسادت اکسيذ کادهين تطکيل ضذُ است. 

 تش رسات کَچک آّي، اًذاصُ افشایص هيضاى آالیيذگی

سوت  تِ تش ضذُ ٍ سَق طَل هَج جزب کَتاُضذُ، 

تش ضذُ  گاف اًشطی تضسگ دس ًتيجِ سخ دادُ، آتی

 است.
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