
 
 

نیمه هاي  کریستالخواص اپتیکی نانو بر  Coبررسی تاثیر غلظت عنصر مغناطیسی 
   Cu2Zn1-xCoxSnS4 هادي

نسیم سادات صفرآبادي فراهانی، احمد یزدانی، زهره شادرخ، پریا نظري، رقیه سیفی    

 گروه ماده چگال، دانشکده فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، 

 

با  stannite، با اندازه میکرومتر و ساختار   Cu2Zn1-xCoxSnS4 (CZCTS) )گل مانند(ذرات نیمه هادي مغناطیسی   -چکیده 
الکترون ولت اندازه   1.23 تا  1.5تقریبا بین  CZCTSذرات  نواري اپتیکیموفقیت از روش ارزان قیمت سولو ترمال تهیه شده اند. گاف 

براي سلول در نمونه کاهش یافته است. این مقدار گاف انرژي بسیار نزدیک به مقدار بهینه  Coگیري شده اند که با افزاش مقدار شرکت 
 دهد.را نشان می  cm-1 334و   cm-1 309یک می باشد. طیف رامان براي فاز تتراگونال، قله اصلی هاي خورشیدي فوتو ولتائ

 ، سولوترمال، ریز ساختارنیمه هادي ،Cu2CoSnS4 -کلید واژه

 

 

Study on the effect of Co density on optical properties of semiconductor  
Cu2Zn1-xCoxSnS4  nanocrystals 
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Abstract- Cu2Zn1-xCoxSnS4 (CZCTS) semiconducting magnetic flower-like particles with micrometer size and stannite 
structure were synthesized by facile and low cost solvothermal method. The optical band gap of CZCTS particles are 
observed to be tuned from ∼1.23 to 1.5eV with increasing Co content which was near the optimum value for photovoltaic 
solar conversion. The Raman spectrum revealed the main peak at 309 cm-1 and 334 cm-1  for tetragonal phase. 
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 مقدمه

ي دیخورش يسلول ها يمداوم در تکنولوژ هاي  شرفتیپ
 دیبه توسعه مواد جد ازینسبب شده است تا نازك  لمیف

بیش از گذشته احساس شود. از ویژگی هاي  کیفتوولتائ
کم این مواد می توان به فراوانی در زمین، ارزان بودن و 

براي این منظور مواد  آن ها اشاره کرد.بودن میزان سمیت 
مورد بررسی قرار گرفته اند،  مختلف سه تایی، چهارتایی

، FeS2  ،[2] SnS [1] می توان ترکیبات که از جمله آن ها
Cu2ZnSnS4 ]3,8[ .يسلول هاتاکنون  و ...  نام برد 

 از ٪12.6 ی نزدیک به نازك با بازده لمیف يدیخورش
CZTSSe  به عالوه شرکت دادن یون [9]ساخته شده اند .

به شبکه  Mnو  CO ،Ni ،Feهاي مغناطیسی مانند:
Cu2ZnSSn4  و ترکیبممکن است به مغناطیسی شدن  

، +Cu2Zn1-xMxSnS4 )Co2+ ،Fe2+ ،Ni2 چند منظورههاي 

Mn2+ (تا به امروز گزارش هاي اندکی از منجر شود .
،  Cu2CoSnS4[10] سنتز نانو کریستال هاي 

Cu2FeSnS4 [11] و] Cu2MnSnS4 12[ وجود دارد. 
 يمتعدد يها روشکریستال ها براي تهیه و ساخت نانو 

 ریروش تبخ :وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از
ترمال، ولوس ،يزریپالس ل ،ییکندوپاش پالسما ،یحرارت

 نهیهز در کنار این روش هاو ... .  يفلز-یآل یده رسوب
 الترمولوس به طریق ستالیساخت نانو کر يبرا دیتول
 تر است. متیراحت و ارزان ق اریبس

  )گل مانند(در گزارش پیش رو نانو کریستال هاي 
(flower-like)    Cu2Zn1-xCoxSnS4 سولوترمال  با روش

تهیه شده اند و مورد بررسی هاي ساختاري و اپتیکی قرار 
 گرفته اند.

 مواد و روش انجام تحقیق

 ,x=0, 0.3, 0.6میلی مول ( CuCl2.2H2O ،xمول  میلی 2

0.9 and 1 ( (Co(No3)2.6H2O) ، 1-x میلی مول 
(ZnCl2) ،1   میلی مولSnCl2.2H2O  ،4   میلی مول

)TU) (CSN2H4(  میلی لیتر اتیلن گالیکول بر روي  40و
استیرر با یکدیگر مخلوط شده اند، سپس محلول به دست 

میلی لیتري ریخته شده اند و در  50آمده داخل اتوکالو 
ساعت درون فر  24درجه سانتی گراد به مدت  220دماي 

قرار گرفتند. ماده به دست آمده سه مرتبه توسط آب 
مورد  rpm 8000یوژ با دور دیونیزه و اتانول داخل سانتریف

شستشو قرار گرفت و بعد از آن، جهت خشک کردن 

ساعت  3درجه سانتی گراد به مدت  100در دماي  ،رسوب
 داخل فر خال قرار گرفت.

و  يخواص نور یبررس ها ستالینانوکر هیپس از ته
-UV ینگار جذب فیط يشهایبا استفاده از آزما يساختار

Vis،  پراش اشعه  یسنج فیط ساختار نمونه ها توسط
 اندازه و ریخت شناسی ذرات به وسیله  )،XRD(کسیا

و خواص  )FE-SEM( یالکترون کروسکوپیم شیآزما
 رامان طیف اپتیکی نانو کریستال ها با استفاده از آزمایش

Raman spectroscopy)( قرار گرفت. لیمورد تحل 

 نتایج و بحث

خلوص نمونه هاي به دست آمده  توسط پراش اشعه 
) الگوهاي پراش 1شکل ( مشخص شد. (XRD)ایکس 

                                             پودري نمونه هاي مورد سنتز
S1(x=0), S2(x=0.3), S3(x=0.6), S4(x=0.9) and 

S5(x=1)  .هاي اصلی در زوایاي قلهرا نشان می دهد                                      
2θ = 28.44, 30.52, 34.72, 47.68 and 56.62 می باشد 

                                    که به ترتیب مربوط به صفحات
(112), (004), (202), (204) and (312) گواه بر و  است

با گروه  (tetragonal)حضور سلول واحد چهار وجهی 
عالوه است.  ]I-42m (JCPDS no. 89- 4714) ]۱۳فضایی 

در همه  (112)مربوط به صفحه  قلهبر این، شدت باالتر 
قله نمونه ها نمایانگر تبلور مطلوب می باشد، همچنین 

هاي تیز در پراش نشان دهنده این است که نانو کریستال 
که با روش سولوترمال تهیه   Cu2Zn1-xCoxSnS4هاي 

 هستند. stanniteشده اند داراي ساختار 

 
 CZCTSپودر  (XRD): الگوي پراش پرتو ایکس 1شکل 

محاسبه شده شرر  -دباي (1) اندازه ذرات توسط معادله
 ,9.9nm (x=0)است، به طوریکه اندازه کریستال ها 
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9.3nm (x=0.3), 10.5nm (x=0.6), 10.6nm (x=0.9) 
and 9.9nm (x=1) .به دست آمده است 

(1)                                                     
θβ

λ
cos
KD = 

فاکتور شکل تعریف می شود که  Kدر این معادله 
 هم طول موج اشعه ایکس است که λو  (0.9)برابر با 

عرض کامل در نصف ماکزیمم ، β،    (Å 1.54)  برابر با
(FWHM)   وD می برحسب نانو متر ، اندازه کریستال

 باشد.

تتراگونال و حجم  اختاللشبکه،  ياندازه دانه، پارامترها: 1جدول 
 .CZCTSسلول واحد ذرات 

Sample D(nm) d(A˚
) 

a(A˚) c(A˚) c/2a V(A˚)3 

S1(x=0) 9.9 3.13
77 

5.46 10.717 0.981 320.98 

S2(x=0.3) 9.3 3.12
47 

5.423 10.767 0.991 316.55 

S3(x=0.6) 10.5 3.12
04 

5.423 10.763 0.996 316.52 

S4(x=0.9) 10.6 3.12
15 

5.423 10.762 0.992 316.49 

S5(x=1) 9.9 3.12
06 

5.420 10.760 0.996 316.09 

، اندازه ذرات کریستالی با رشد (1)با توجه به جدول 
در حال افزایش می باشد که می تواند ناشی از  Coنسبت 

اختالل  باشد. Coو  Znتفاوت شعاع اتمی بین دو عنصر 
ار الکترونیکی در ساختیک پارامتر موثر  ،c/2a) (تتراگونال

 1می باشد، که مقدار آن براي همه نمونه ها تقریبا برابر با 

 است و به معنی سلول واحد چهار وجهی خواهد بود.
همانطور که در جدول باال مشاهده می شود حجم واحد 

در حال کاهش  Znبه جاي  Coسلول با افزایش جایگزینی 
است،  cمی باشد و این به دلیل کاهش پارامتر شبکه اي 

که به عنوان یک نتیجه از توزیع مجدد کاتیون ها در 
 شبکه کریستالی خواهد بود.

 
         براي نمونه هاي CZCTS: طیف رامان از پودر 2 شکل 

(x=0, 0.3, 1) 

تا  200cm-1بین  CZCTSطیف رامان از پودر  (2)شکل 
500cm-1  309، دو قله (2)را نشان می دهد. در شکلcm-1 

کامال قابل مشاهده است که با مقادیر گزارش   334cm-1و 
همخوانی دارد. وجود قله در  CZTS [14]شده براي 

225cm-1 حضورمتقارن از  بیانگر ارتعاشات S8 .است 
 

 

 

 CZCTSاز  FESEM: تصویر 3شکل 

مشاهده می شود ریخت شناسی  (3)همانطور که در شکل 
مورد  FESEMاز نمونه هاي نهایی تهیه شده با استفاده از 

یکنواخت با  )گل مانند(بررسی قرار گرفته است. شکل 
نمایان است. از بزرگنمایی تصویر  1.5µmاندازه متوسط 

FESEM  چنان مشهود است که چندین ذرات         
 ارتباط برقرار کرده اند.یکدیگر  اب) گل مانند (

می ، UV-Vis ینگار جذب فیط يها شیبا استفاده از آزما
 (4)توان طیف جذب را براي نمونه ها به دست آورد. شکل 

نشان می دهد.  S5 (x=1)چگونگی جذب را براي نمونه 
افزایش داشته است.  400nmتا  200که جذب در بازه 
 S5 (x=1)که آن هم براي نمونه  (5)همچنین در شکل 

       نمودار           است، این امکان وجود دارد که با برون یابی از
(Ahʋ)2 vs. hʋ  گاف انرژي را بدست آورد. با توجه به این

              مقادیر S1, S2, S3, S4 and S5 انرژي براي گاف  ،موضوع
1.5, 1.42, 1.34, 1.3 and 1.22  .گاف کاهش در می باشد

شرکت  شیبا افزا CZCTS ينانوساختارها نواري اپتیکی
 شود. یمشاهده م Coمقدار 
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 بیست ودومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوري فوتونیک ایران 
 
 

 
 براي نمونه CZCTS از نانو کریستال  UV-Vis: جذب (4)شکل 

S5(x=1) 

 
 ، نمونهCZCTS ستالینانو کرگاف انرژي براي : (5)شکل 

S5(x=1)  

 نتیجه گیري

          )گل مانند(نانو کریستال هاي به طور خالصه، 
Cu2Zn1-xCoxSnS4 1.5اندازه حدود  بهµm   موفقیت از با

کریستال ها به اندازه  روش سولوترمال سنتز شده اند.
                                                                                    : صورت

9.9nm (x=0), 9.3nm (x=0.3), 10.5nm (x=0.6), 
10.6nm (x=0.9) and 9.9nm (x=1)  ،محاسبه شده است

به جاي  Coهمچنین گاف نواري اپتیکی با افزایش مقدار 
Zn  1.23-1.5کاهش یافته است و بین eV .می باشد 

 مراجع
[1] Puthussery J, Seefeld S, Berry N, Gibbs M 

and Law M 2011 J. Am. Chem. Soc. 133 
716–9. 

[2] Reddy K T R, Reddy N K and Miles R W 
2006 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 90 
3041–6. 

[3] Mitzi D B, Gunawan O, Todorov T K, 
Wang K and Guha S 2011 Sol. Energy 
Mater. Sol. Cells 95 1421–36. 

[4] Todorov T K, Tang J, Bag S, Gunawan O, 
Gokmen T, Zhu Y and Mitzi D B 2013 
Adv. Energy Mater. 3 34–8. 

[5] Guo Q, Ford G M, Yang W-C, Walker B 
C, Stach E A, Hillhouse H W and Agrawal 
R 2010 J. Am. Chem. Soc. 132 17384–6. 

[6] Guo Q, Ford G M, Yang W-C, Hages C J, 
Hillhouse H W and Agrawal R 2012 Sol. 
Energy Mater. Sol. Cells 105 132–6. 

[7] Barkhouse D A R, Gunawan O, Gokmen 
T, Todorov T K and Mitzi D B 2012 Prog. 
Photovolt., Res. Appl. 20 6–11. 

[8] Zhang J, Xie R and Yang W 2011 Chem. 
Mater. 23 3357–61. 

[9] K. Ramasamy, M. A. Malik and P. O’ 
Brien, Chem. Commun., 2012,48, 5703. 

[10] S. Bag, O. Gunawan, T. Gokmen, Y. Zhu, 
T. K. Todorov andD. B. Mitzi, Energy 
EnvironSci., 2012, 5, 7060. 

[11] A.Walsh, S. Y. Chen, S. H. Wei and X. G. 
Gong, Adv. Energy Mater.,2012, 2, 400. 

[12] T.K. Todorov, J. Tang, S. Bag, O. 
Gunawan, T. Gokmen, Y. Zhu, D.B. 
Mitzi, Adv. 

[13] M.H. Chang, Y.S. Fu, T.F. Guo, H.L. Liu, 
W.T. Lin, Mater. Lett. 83 (2012) 192–194. 

[14] Gillorin, A. and Balocchi, A. and Marie, 
X. and Dufour, Pascal and Chane-Ching, 
Jean-Yves Synthesis and Optical 
Properties of Cu2CoSnS4 Colloidal 
Quantum Dots. (2011) Journal of 
Materials Chemistry, vol. 21 (n° 15). pp. 
5615-5619. ISSN 0959-9428. 

 
 
 
 
 

781 
 


	مقدمه
	مواد و روش انجام تحقیق
	نتایج و بحث
	در این معادله K فاکتور شکل تعریف می شود که برابر با (0.9) و λ هم طول موج اشعه ایکس است که برابر با  (1.54 Å)   ، β، عرض کامل در نصف ماکزیمم (FWHM)  و D، اندازه کریستال برحسب نانو متر می باشد.
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