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 :چکیدٌ

،پراش پرتً UV-Visضدٌ بٍ کمک امًاج فراصًت بٍ کمک طیف سىجی ساختارَای َیدريکسید کادمیم تُیٍقالٍ خًاظ اپتیکی ي ساختاری واوًدر ایه م

دَد کٍ واوًساختارَای َیدريکسید کادمیم فتٍ است. وتایج آوالیسَا وطان میی قرار گرمًرد بررس (SEM)میکريسکًپی الکتريوی ريبطی  ي ایکس

-جایی بٍ سمت واحیٍ آبی مطاَدٌ میالکترين يلت جابحالت حجیم حديد یک  الکترين يلت َستىد کٍ وسبت بٍ 59/3 تطکیل ضدٌ دارای گاف اورشی

ید َمچىیه آالیص آَه ویس مًجب افسایص گاف وًاری واوًساختارَای تُیٍ ضدٌ َیدريکس کىىدٌ اثر محديد ضدگی کًاوتًمی است.تایید ، ایه امرضًد

ساختارَای َیدريکسید کادمیم ًدَد کٍ اضافٍ ومًدن آَه بٍ واوًساختارَا مًجب تغییر ضکل واووطان میویس SEMضًد. مقایسٍ تصايیرکادمیم می

 ضًد.می

 .اوً ساختارَا،امًاج فراصًت: َیدريکسید کادمیم، خًاظ اپتیکی، وکلید ياشٌ

Investigation of the effect of Fe doping on the optical properties of Cadmium hydroxide 
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Abstract:  

 In this paper, the optical and structural properties of the prepared Cadmium hydroxide nanostructures by ultrasonic waves 

have been investigated by UV-Vis spectroscopy X-ray diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM).The results of 

analyses show that the band gap of cadmium hydroxide nanostructures is 3.95 eV, which in comparison with its bulk value, a 

blue shift nearly 1eV. Observed, which confirms the quantum confinement effect. Also the effect of Fe doping effects on the 

bandgap of the prepared cadmium hydroxide nanostructures. A comparison on the SEM image also shows by adding the Fe 

to the prepared nanostructures, it effects on the shape of the cadmium hydroxide nanostructures. 
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 مقدمٍ

تِ ساختاسّای ّیذسٍوسیذ وادهین ًاًَ ّای اخیش دس سال 

د تَجِ پظٍّطگشاى ضیویایی هَس دلیل خَاظ فیضیىی ٍ

ی گاف اًشطوادهین داسای  ّیذسٍوسیذ .لشاس گشفتِ است

الىتشٍى ٍلت است وِ تشای ساخت  5/3تا  2 تضسي، حذٍد

 ،یتَسّافتَتشاًس ،یخَسضیذسلَل  ،الىتشًٍیهپتَلطعات ا

یىی اص  .]1-4[ة است تسیاس هٌاسسٌسَسّا ئدیَدّا ٍَفت

خػَغیات جالة ّیذسٍوسیذ وادهین سساًایی الىتشیىی 

احیِ طیف هشیی تضسي ٍ اًتمال اپتیىی تاال دس ً

وِ تِ ّویي دلیل هادُ هْوی دس الىتشٍهغٌاطیس است 

ّیذسٍوسیذ وادهین تا  .]5[ضَدهحسَب هی غٌعت

ًطیٌی تِ، طل-ٌذ سلّای هختلف هاًاستفادُ اص سٍش

 دس ایي تحمیك. ]6-8[تْیِ ضذُ استیًَی ٍ ...ضیویلیضس، 

اهَاج فشاغَت تْیِ ضذُ ٍ ّیذسٍوسیذ وادهین تِ ووه 

ّای آّي آالییذُ ضذُ است ٍ تا تىٌیه اص 5/0تا 

سٌجی ، طیف(SEM)الىتشًٍی سٍتطی  هیىشٍسىَج

لحاظ  ّاتشای هطالعِ آى UV-Visفشاتٌفص -هشیی

ی ٍ خَاظ اپتیىی استفادُ ضذُ ساختاساسی ضٌسیخت

 .است

 ريش آزمایص

ذسٍوسیذ وادهین اص استات دس ایي پظٍّص تشای تْیِ ّی 

ٍ ّیذسٍوسیذ  (2H2O)(Cd(CH3COO)2).وادهین

تشای  /. استفادُ ضذُ است .99تا خلَظ  (NaOH)سذین 

/. 3ٍ  گشم استات وادهین 12/2تْیِ ّیذسٍوسیذ وادهین 

سی آب همطش اص ّش سی 20 دس ذینگشم ّیذسٍوسیذ س

ٍ ضذًذ سپس ایي دٍ هحلَل تاّن تشویة  وذام تْیِ ضذ

 ّای هختلف تا آّي آالییذُ ضذُ ٍ تِ هذتتا دسغذ

سپس هحلَل  ،تحت اهَاج فشا غَت لشاسدادُ ضذدلیمِ 30

ضذُ ٍ دس ضستِ  وشدُ ٍ پٌج تاس تا آب همطش سا ساًتشیفیَط

 ه ضذ. ذست آهذُ دس خال خطًْایت سسَب ت

 بحث ي وتایج

ّای تْیِ ضذُ تِ ووه پشاش پشتَ ایىس هَسد ًوًَِ

( آهذُ است . 1) وِ ًتایج آى دس ضىلآًالیض لشاس گشفتٌذ 

دّذ وِ ّیذسٍوسیذ وادهین تلَسی ٍ تایج ًطاى هیً

ّا تِ خاطش ْي تَدى پیهپ ّگضاگًَال تطىیل ضذُ است.

شتَ ایىس وِ دس الگَی پشاش پسیض تَدى اًذاصُ رسات است 

ٌیي تِ ووه هیىشٍسىَج ّوچ ضًَذ.هی هطاّذُ

صُ رسات تعییي ضذًذ وِ هطاّذُ الىتشًٍی  سٍتطی اًذا

ًاًَ هتش تطىیل ضذُ  100ّای صیش ضَد رسات دس اًذاصُهی

 .اًذ

 

ّیذسٍوسیذ وادهین تذٍى  (a)پشاش پشتَ ایىس.  الگَی: 1ضىل

 %آّي5/0ّیذسٍوسیذ وادهین آالییذُ ضذُ تا (b)  -آالیص

دٌّذُ ًطاىالگَ پشاش پشتَ ایىس  ّای فالذ آّي،دس ًوًَِ

لع است. افضایص آّي ّیذسٍوسیذ وادهین خا تطىیل

-تش ضًَذ وِ ًطاىّای ّیذسٍوسیذ پْيتاعث ضذُ پیه

چٌیي طشح تش ضذى اًذاصُ رسات است. ّوچهدٌّذُ وَ

ًوًَِ آالییذُ  ی اضافی سا تشایپشاش پشتَ ایىس ّیچ للِ

ّای ًوًَِ آالییذُ دّذ اها هَلعیت للِطاى ًویضذُ ً

ًسثت تِ ًوًَِ هشجع ووی جا تجا ضذُ است وِ  ،ضذُ

 ًطاًگش ٍجَد آّي دس ساختاس ضثىِ است.

سا تشحسة پٌْای پیه  ّاضشس اًذاصُ تلَسن-فشهَل دتای

 وٌذ.ػف استفاع هحاسثِ هیدس ً

0.9

cos
d



 


 
 

پٌْای پیه هاوضیون دس  x ،βطَل هَج پشتَ  λوِ دس آى 

استفادُ اص صاٍیِ پشاوٌذگی است . تا  θًػف استفاع آى ٍ

تشای ّیذسٍوسیذ  ّاتلَسن اًذاصُ هیاًگیيایي ساتطِ 

آالییذُ ضذُ  ٍتشای ًوًَِ   nm23وادهین تذٍى آالیص 

 است. nm11دسغذ  5/0تا آّي 

 

 

سا ًطاى  ّای تْیِ ضذُطیف جزب ًوًَِ الف(-2ضىل )

 دّذ.هی
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ّیذسٍوسیذ وادهین تزٍى  (a)الف: طیف جزب ًوًَِ ّا. -2ضىل

 % آّي5/0ّیذسٍوسیذ وادهین آالییذُ ضذُ تا  (b)-آالیص

 تشطخع است وِ تا آالیص آّي، طَل هَج جزب وَتاُه

دٌّذُ تِ سوت آتی سخ دادُ است وِ ًطاى ضذُ ٍ سَق

 افضایص گاف اًشطی است.

تعییي گاف اًشطی هشتَط تِ ّای ( ًوَداسب-2ضىل )

 دّذ.ّا سا ًطاى هیًوًَِ

 
 (: گاف اًشطی ّیذسٍوسیذ وادهین تذٍى آالیص1ب)-2ضىل 

 

 5/0(: گاف اًشطی ّیذسٍوسیذ وادهین آالییذُ ضذُ تا 2ب)-2ضىل 

 %آّي 

A(Eg–hν)تا استفادُ اص فشهَل
1/2;νhα آى وِ دس α 

گاف  Eg یه ثاتت ٍ A ثاتت پالًه، hضشیة جزب ،

حساب وشد وِ سا   تَاى گاف اًشطیاست، هی اًشطی ًوًَِ

اص ًتایج تذست  ٍلت است.الىتشٍى 95/3 15/3ٍ تِ تشتیة

 حجین  اهال هطخع است وِ ًسثت تِ حالتآهذُ و

 3تا  5/2وِ دس هماالت تیي  ،ّیذسٍوسیذ وادهین خالع

افضایص eV65/0حذٍد ،ٍلت گضاسش ضذُ استالىتشٍى

وِ تِ خاطش اثش هحذٍدضذگی  ضَدّذُ هیگاف اًشطی هطا

 ،یص آّيّوچٌیي تا افضایص هیضاى آال وَاًتَهی است.

ضىل  طَس وِ دسیاتذ وِ ّواىگاف اًشطی ًیض افضایص هی

تشای ّیذسٍوسیذ  eV95/3  ضَد گاف اًشطیهطاّذُ هی

 ضذُ تا آّي است. وادهین آالییذُ

ٍتطی هیىشٍسىَج الىتشًٍی س تػاٍیش هشتَط تِ (3)ضىل

 ّای تْیِ ضذُ سا ًطاى هی دّذ.ًوًَِ

 
 ّیذسٍوسیذ وادهین تذٍى آالیص SEMالف: تػَیش-3ضىل

 
 % آّي 5/0ب : تػَیش ّیذسٍوسیذ وادهین آالییذُ ضذُ تا -3ضىل    

ذسٍوسیذ وادهین دّذ وِ دس ّیهی ًطاىSEMتػاٍیش 

اًذ ٍ تطىیل ضذُ ،وشٍی ضىلًسثتا  تذٍى آالیص، رسات 

-ضَد وِ ضىل ٍ سیختآالیص آّي، هطاّذُ هییضاى تا ه

ساختاسّای ّیذسٍوسیذ وادهین تغییش وشدُ ضٌاسی ًاًَ

     است.
      



 فَتًَیه ایشاى ٍ فٌاٍسی وٌفشاًس هٌْذسی ّطتویيٍوٌفشاًس اپتیه ٍ فَتًَیه ایشاى  دٍهیيٍ تیست 
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 وتیجٍ گیری

ًاًَساختاسّای ّیذسٍوسیذ وادهین تا ووه اهَاج 

ّا تا آّي، هَسد فشاغَت تَلیذ ضذ ٍ اثش آالیص ًوًَِ

ُ اًذاص ،ي. تا افضایص هیضاى آالیص آّتشسسی لشاس گشفت

-طَل هَج جزب وَتاُیي ّوچٌ تش ضذُ،ّا وَچهتلَسن

، دس ًتیجِ گاف ُآتی سخ داد تِ سوتسَق  تش ضذُ ٍ

 تش ضذُ است .اًشطی تضسي
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