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چکیده
ِ اس الی.) رٍی تغتز عیلیکَى تذردار تِ فَرت ػوَدی ٍ یکٌَاخت رؽذ دادُ ؽذًذCBD( ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی تِ رٍػ رعَب حوام ؽیویایی
 اثزات دها ٍ سهاى رؽذ تز خَاؿ.ًاسک اکغیذرٍی کِ تِ رٍػ کٌذٍپاػ تز رٍی تغتز عیلیکًَی الیًِؾاًی ؽذ تِ ػٌَاى الیِ تذر اعتفادُ ؽذ
ُ هطالؼات اًجام ؽذ.عاختاری ٍ هَرفَلَصیکی ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی تا اعتفا دُ اس هیکزٍعکَج الکتزًٍی رٍتؾی ٍ پزاػ اؽؼِ ایکظ تزرعی ؽذ
 ّوچٌیي تا تْیٌِعاسی ؽزایط رؽذ. داردCBD ًؾاى داد کِ اعتفادُ اس الیِ ًاسک تذر تاثیز تغشایی در یکٌَاختی ًاًَهیلِّای عٌتش ؽذُ در رٍػ
 ًاًَهیلِ ّای اکغیذ رٍی رؽذ دادُ ؽذُ تا ایي رٍػ تذٍى ًیاس تِ فزآیٌذ.هیتَاى ًاًَهیلِّای ػوَدی ٍ یکٌَاختی را تز تغتز عیلیکَى ایجاد ًوَد
ِ ًاًَهیلِّای رؽذ یافتِ ت، تا تَجِ تِ عاسگاری عیلیکَى تا ادٍات الکتزًٍیکی.تاسپخت تا خَاؿ عاختاری هٌاعة در هحذٍدُ ٍعیؼی رؽذ دادُ ؽذًذ
.ایي رٍػ هی تَاًٌذ در فٌایغ اپتَالکتزًٍیک کارتزد سیادی داؽتِ تاؽٌذ
. عیلیکَى تذردار، رعَب حوام ؽیویایی، ًزخ رؽذ،ِ ًاًَهیل، اکغیذ رٍی:واژههای کلیدی
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Abstract
Vertical and uniform zinc oxide (ZnO) nanorods were grown on seeded silicon substrate using chemical bath
deposition (CBD) technique. A ZnO thin film was sputtered on Si substrate to be used as a seed layer. The
effects of growth temperature and time on morphology and structural properties of ZnO nanorods w ere
investigated using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometry (XRD). The results showed
that ZnO seed layer acts an important role for uniformity of synthesized nanorods. Furthermore, uniform and
vertical nanorods can be grown on silicon substrates by optimization of growth parameters. The ZnO nanorods
which were grown using this technique can show improved structural properties without post-deposition thermal
treatments. Due to the compatibility of silicon with electronic devices, ZnO nanostructures based on seeded
silicon can be widely used in optoelectronic industries.
Keywords: Zinc oxide, Nanorods, Growth rate, Chemical bath deposition, Seeded silicon .
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مقدمه

مساحل آشمایص

اکغیذ رٍی ( )ZnOیک ًیوِ ّادی دٍتایی  II-Vهتذاٍل

تواهی آسهایؼّا تز رٍی ًوًَِّای هزتؼی ؽکل تا اًذاسُ

اعت .ایي هادُ عاختار ٍرتشیت ٍ اًزصی تغتگی اکغایتَى

 11 mm × 11mmتزیذُ ؽذُ اس ٍیفز عیلیکًَی ًَع ٍ n

سیادی دارد کِ  60 meVدر دهای اتاق اعت [ .]2 , 1تا

جْت کزیغتالی ( )111تا هقاٍهت ٍیضُ  16 mΩcmاًجام

تَجِ تِ ؽفافیت ًَری ٍ رعاًایی تاالی آى ،در ادٍات

ؽذُ اعت .تزای آهادُعاسی ًوًَِّا اس رٍػ RCA

سیادی اس جولِ لیشرّای فزاتٌفؼ ،تزاسیغتَرّای اثز هیذاى

اعتفادُ ؽذ .در ایي رٍػ ًوًَِّای تزیذُ ؽذُ تِ تزتیة

( ،) FETتزاًشیغتَرّای ػولکزد تاال ،دیَدّای ًؾز ًَر

در هحلَلّای ) NH4 OH:H2 O2 :H2 O (1:1:5تِ هذت

( ٍ )LEDعلَلّای خَرؽیذی اعتفادُ ؽذُ اعت [.]3

 11دقیقِ HF:H2 O (1:50) ٍ ،تِ هذت  21ثاًیِ ٍ ،عپظ

اکغیذ رٍی هیتَاًذ تا عاختارّای هتفاٍتی ّوچَى

) HCl:H2 O2 :H2 O (1:1:6تِ هذت  11دقیقِ قزار دادُ

ًاًَهیلًِ ،اًَ ٍرقً ،اًَعین ٍ ًاًَ حلقِ رؽذ دادُ ؽَد [.]4

ؽذ .عپظ ًوًَِّا تا آب هقطز ؽغتؾَ دادُ ؽذُ ٍ تحت

رؽذ ًاًَعاختارّای اکغیذ رٍی تَعط رٍػّای هختلف

گاس ًیتزٍصى خؾک ؽذًذ .هقاٍهت ٍیضُ اًذاسُگیزی ؽذُ

الیًِؾاًی تزرعی ؽذُ اعت؛ ایي رٍػّا ػثارتٌذ اس:

تَعط دعتگاُ چْار ًقطِ ( )Four–Point Probeپظ اس

اپیتکغی پزتَ هَلکَلی ( ،) MBEرعَب ؽیویایی فاس تخار

فزآیٌذ  RCAتِ  14 mΩcmرعیذ .یک الیِ تذر  ZnOتِ

) ، (CVDکٌذٍپاػ ( ،) Sputteringعٌتش ّیذرٍتزهال،

ضخاهت  100 nmرٍی سیزالیِ  Siتَعط دعتگاُ

رعَب

کٌذٍپاػ اهَاج رادیَیی ( )RF-Sputteringالیًِؾاًی

الکتزٍؽیویایی) .]6 , 5[ (ECDدر هیاى ایي رٍػّا CBD

ؽذ .هقاٍهت ٍیضُ الیِ تذر اکغیذ رٍی پظ اس الیًِؾاًی

ٍ عٌتش ّیذرٍتزهال تِ فَرت گغتزدُ هَرد هطالؼِ قزار

تز رٍی عیلیکَى  5 mΩcmاًذاسُگیزی ؽذ .تَاى

گزفتِ اًذ سیزا ایي رٍػّا را هیتَاى تزای ًؾغت در

کٌذٍپاػ  100 Wتحت گاس آرگَى در فؾار 3 m torr

هٌطقِ ٍعیغ ٍ تا دهای رؽذ پاییي تِ کار تزد [ .]7تِ ػالٍُ،

تَدُ

دی ّیذرات

ایي رٍػّا ًغثتا عادُ ٍ ارساى ّغتٌذ [ .]8تا ایي حال

)  (Zn(O2 CCH3 )2 (H2 O)2در آهًَیا ٍ آب هقطز تا ًغثت

اعتفادُ اس ایي رٍػّا تزای عاخت ادٍات اپتَالک تزًٍیک

حجوی  1:11تزای ) Ammonia : Zn(ACتْیِ ؽذ.

تِ ػلت ػذم یکٌَاختی الیِّای ایجاد ؽذُ چٌذاى هطلَب

غلظت اعتات رٍی  0.01 Mدر ًظز گزفتِ ؽذ.

ًیغت [ .]9تزای حل ایي هؾکل ،ها اس رٍػ  CBDافالح

سیزالیِ رٍی یک ففحِ داؽ قزار دادُ ؽذ کِ دهای ٍاکٌؼ

ؽذُ اعتفادُ کزدین کِ تا تذردار کزدى سیز الیِ اهکاى رؽذ

را کٌتزل کزدُ ٍ اًزصی حزارت ی را هغتقین تِ سیزالیِ

الیِ ی کٌَاخت رٍی عطح را فزاّن هیآٍرد .درایي فزآیٌذ

ّذایت هیکٌذ .عپظ هحفظِ تفلًَی ٍاکٌؼ تا اٍریٌگ

ّوچٌیي تاثیز تغییز دها ٍ سهاى رؽذ را تز ًحَُ ایجاد

هٌاعة رٍی سیزالیِ قزار دادُ ؽذ کِ اس ًؾت هحلَل تِ

ًاًَعاختار  ZnOرٍی سیزالیِ عیلیکَى تذردار تزرعی

تیزٍى هحفظِ جلَگیزی هیکزد .هحلَل آهادُ ؽذُ تا

ًوَدین .ایي فزآیٌذ تاػث ایجا د ًاًَهیلِّای  ZnOػوَدی

غلظت هؾخـ تِ هحفظِ ٍاک ٌؼ اضافِ ؽذ .پظ اس رؽذ

تا عزػت رؽذ تا ال ٍ خَاؿ عاختاری خَب تذٍى ًیاس تِ

ًاًَهیلِّای ً ZnOوًَِ تا آب هقطز ؽغتِ ؽذُ ٍ در

ػولیات پاسپخت ؽذ.

َّای تقفیِ ؽذُ خؾک ؽذ .عپظ ًوًَِّا در خؾککي

رعَب

حوام

ؽیویایی

)(CBD

ٍ

اعت .هحلَل

رٍی

اعتات

تا دهای  71°گذاؽتِ ؽذًذ تا رطَتت تاقیواًذُ اس تیي تزٍد.
تزای تزرعی خَاؿ هَرفَلَصیکی عطحی تؼذ اس فزآیٌذ
الیًِؾاًی اس  SEMهذل ) Jeol (JSM-6460 LVاعتفادُ
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ؽذ .تزای هؾخقِیاتی عاختاری اکغیذ رٍی اس دعتگاُ
 Philips PW3710تزای آًالیش پزاػ پزتَ ایکظ تا ّذف
هظ ( )λ = 1.5418 Aتا ٍلتاص کار  41کیلٍَلت در تاسُ
˚ ٍ 20˚ ≤ 2θ ≤ 68تا عزػت اعکي  2درجِ تز دقیقِ
اعتفادُ ؽذ.
نتایج و بحث
ؽکل ً 1تایج کزیغتالَگزافی ًاًَهیلِّای  ZnOرؽذ یافتِ
در دهاّای هختلف 211 ٍ 191 ، 181 ، 161 ، 131 ، 111
درجِ عاًتیگزاد را ًؾاى هیدّذ .تزای ایي ًوًَِّا غلظت
اعتات رٍی  ٍ 0.01 Mسهاى رؽذ  21دقیقِ در ًظز گزفتِ
ؽذ .یک قلِ تا ؽذت سیاد در ) 34.4° ٍ (002دیذُ

ضکل .1الگَی پزاػ اؽؼِ ایکظ تزای ًاًَهیلِ ّای  ZnOرٍی
سیزالیِ عیلیکَى تذردار تا دهاّای رؽذ هتفاٍت،161 ،131 ،111 :
 211 ٍ 191 ،181درجِ عاًتیگزاد.

هیؽَد کِ ًؾاى هی دّذ ًاًَهیلِّای  ZnOتِ فَرت
عتًَی در راعتای هحَر  Cرٍی سیزالیِ عیلیکًَی رؽذ

ؽکل  ، 2تقاٍیز ً SEMاًَهیلِّای  ZnOرا رٍی سیزالیِ

کزدُاًذ [ .]9در دهای  211° ٍ 111°ؽذت قلِ ) (002تِ

عیلیکًَی تذردار ًؾاى هیدّذّ .واًطَر کِ در ؽکل ًؾاى

ػلت دهای تغیار پاییي ٍ تغیار تاال ًغثتا کن اعت.

دادُ هیؽَد ،تا افشایؼ دها تا  191درجِ عاًتیگزاد،

ّوچٌیي ؽذت قلِ ) (002در دهای رؽذ  181درجِ

افشایؼ قطز ًاًَهیلِّا هحغَط اعتّ .وچٌیي در تواهی

تیؾتزیي هقذار اعتً .وًَِّایی کِ در دهای  131تا 191

ًوًَِّاً ،اًَهیلِّای  ZnOتِ فَرت ػوَدی رؽذ

رؽذ کزدُ اًذ ،ؽذت قلِ ) (002تاالیی دارًذ .هقذار ػزك

کزدُ اًذ .ؽکل ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی در ّوِ ًوًَِّا تِ

قلِ ( )FMHWتیي  1.18تا  1.21درجِ تَدُ اعت کِ

غیز اس ًوًَِ ای کِ در دهای  211درجِ عاًتیگزاد رؽذ

ًؾاى دٌّذُ تلَریٌگی خَب ایي ًاًَهیلِّا اعت .در

کزدُ اعت ،تِ خَتی هؾخـ اعت.

هجوَعً ،تایج  XRDهثیي خَاؿ عاختاری خَب
ًاًَهیلِّای  ZnOاعت کِ در ایي تزرعی در هحذٍدُ
ٍعیؼی اس دها ،رؽذ کزدُ اًذّ .وچٌیي ایي ًتایج ًؾاى
هی دٌّذ ،عاختار کزیغتالی هطلَب در رٍػ رعَب حوام
ؽیویایی افالح ؽذُ تا تْیٌِعاسی ؽزایط رؽذ تذٍى ًیاس
تِ فزآیٌذ تاسپخت ایجاد هیگزدد.

ضکل  .2تقاٍیز هیکزٍعکَج الکتزًٍی رٍتؾی ًاًَهیلِ ّای اکغیذ
رٍی رؽذ یافتِ تز رٍی سیزالیِ ّای عیلیکَى تذردار تا دهاّای رؽذ
 211 )f ٍ 191 )e ،181 )d ،161 )c ،131 )b ،111 )aدرجِ عاًتیگزاد ٍ
سهاى رؽذ  21دقیقِ.
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ؽکل  3قطز ٍ ًزخ رؽذ ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی را کِ در

ؽکل  4الگَی پزاػ پزتَ ایکظ تزای ًاًَهیلِّای اکغیذ

ؽکل  2دیذین ًؾاى هی دّذ .ؽکل ً 3ؾاى هی دّذ کِ قطز

رٍی کِ در سهاىّای  1دقیقِ 5 ،دقیقِ 11 ،دقیقِ 21 ،دقیقِ

ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی تا افشایؼ دهای رؽذ ،افشایؼ

ٍ  41دقیقِ رؽذ کزدُ اًذ را ًؾاى هی دّذ .توام ًوًَِ ّا در

هییاتذ .قطز افشایؼ یافتِ در دهاّای رؽذ تاالتز ًتیجِ

دهای  191درجِ کِ دهای رؽذ تْیٌِ اعت  ،رؽذ

افشایؼ اًزصی ٍارد ؽذُ تِ سیزالیِ اعت .تا ایي حال دهای

کزدُ اًذ .ؽذت قلِ )ً (002اًَهیلِ ّای  ZnOتا افشایؼ

رؽذ  211°تاػث کاّؼ ًزخ رؽذ ًغثت تِ دهای 191°

سهاى رؽذ ،افشایؼ یافتِ اعت .ایي پذیذُ ًؾاى دٌّذُ

ؽذُ اعت .اس تقاٍیز  SEMهؾخـ هیؽَد کِ

افشایؼ خافیت تلَریٌگی ًاًَهیلِّا تا افشایؼ سهاى اعت

ًاًَهیلِّای رؽذ یافتِ در دهای  211°کوتز هجشا ٍ

کِ تِ دلیل اػوال سهاى هٌاعة اتفاق افتادُ اعت .هقذار

فؾزدُتز ّغتٌذ .ایي تزاکن رؽذ تا ال کِ در دهای پاییي تز

کلی ػزك قلِ ) (002اس  1.19درجِ تا  1.22درجِ تزای

دیذُ ًویؽَد تاػث تؾکیل ًاًَهیلِّایی تا قطز کوتز ؽذُ

ًوًَِّای تا سهاى رؽذ یک دقیقِ تا  41دقیقِ افشایؼ یافتِ

اعت .تاالتزیي ًزخ رؽذ ًاًَهیلِ  491 nm/minثثت ؽذُ

اعت کِ تلَریٌگی خَب ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی را ًؾاى

اعت کِ در دهای رؽذ  191°رخ دادُ اعتً .زخ رؽذ

هیدّذ.

هؾاّذُ ؽذُ در ایي آسهایؼ اس عزػتّای گشارػ ؽذُ
در فزآیٌذّای هحلَلی دیگز هاًٌذ  ، CBDعٌتش گزهایی،
ًؾغت الکتزٍؽیویایی ٍ  CVDتیؾتز اعت [.]11

ضکل .4الگَی پزاػ اؽؼِ ایکظ تزای ًاًَهیلِّای رؽذیافتِ تا
سهاىّای رؽذ هتفاٍت  41 ٍ 21 ،11 ،5 ،1دقیقِ.

ؽکل  5تقاٍیز هیکزٍعکَج الکتزًٍی ًاًَهیلِّای اکغیذ
رٍی تا سهاىّای رؽذ هختلف را ًؾاى هی دّذً .اًَهیلِّا
در توام ًوًَِ ّا تِ فَرت ػوَدی رٍی سیزالیِ رؽذ
کزدُ اًذً .تایج ًؾاى هی دّذ ،قطز ًاًَهیلِّای رؽذ یافتِ در
 21دقیقِ ٍ  41دقیقِ تشرگتز اس قطز ًاًَهیلِّای عایز
ضکل  .3اثز دهای رؽذ تز هَرفَلَصی ًاًَهیلِ ّای اکغیذ رٍی )a

ًوًَِّا اعت .ؽایذ سهاى طَالًیتز تاػث ؽذُ ًاًَ

قطز )b ،عزػت رؽذ.

هیلِّای تا قطز کوتز تا یکذیگز تزکیة ؽذُ ٍ ًاًَهیلِّایی
تا قطز تیؾتز را پذیذ آٍرًذ.
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ضکل  .5تقاٍیز هیکزٍعکَج الکتزًٍی رٍتؾی ًاًَهیلِّای اکغیذ
رٍی تا سهاى رؽذ هتفاٍت 1 )a :دقیقِ  5 )bدقیقِ  11 )cدقیقِ 21 )d
دقیقِ  41 )eدقیقِ ٍ دهای رؽذ  191درجِ عاًتیگزاد.

ؽکل  ، 6قطز ٍ ًزخ رؽذ ًاًَهیلِّای  ZnOهؾاّذُ ؽذُ
در ؽکل  5را ًؾاى هی دّذ .تزای قطز ٍ ًزخ رؽذ ًغثت
تِ سهاى ،یک جْؼ در رًٍذ کلی در ًوًَِ تا سهاى 11
دقیقِ هؾاّذُ هیؽَد .سهاى رؽذ یک دقیقِ تاػث ایجاد
ًاًَهیلِّای  ZnOتا قطز ً 85اًَهتز هیؽَ د .افشایؼ

ضکل  .6تاثیز سهاى رؽذ تز رٍی  )aقطز ٍ ً )bزخ رؽذ ًاًَهیلِ ّای
اکغیذ رٍی رؽذ یافتِ تِ رٍػ اًثاؽت حوام ؽیویایی.

سیادی در قطز ًاًَهیلِّا در دقیقِ  11 ٍ 5دیذُ ًویؽَد.
تا ایي حال در سهاىّای تیؾتز اس دُ دقیقِ افشایؼ سیادی
در قطز ًاًَهیلِّا رخ دادُ اعتّ .واى طَر کِ در ؽکل
) 6(bهؾخـ اعت ،عزػت رؽذ تزای سهاى رؽذ 11 ٍ 5
دقیقِ ًغثت تِ سهاى رؽذ  1دقیقِ کاّؼ داؽتِ اعت.
عپظ عزػت رؽذ تزای سهاىّای رؽذ تیؾتز اس  11دقیقِ
افشایؼ داؽتِ اعت.
تفاٍت ٍاضحی در عزػت رؽذ تیي سهاى رؽذ تیؾتز اس
 11دقیقِ ٍ کوت ز اس  11دقیقِ ٍجَد دارد .ایي هَضَع ؽایذ
تِ خاطز ایي اعت کِ دهای سیزالیِ تِ اًذاسُ سهاى رؽذ
تاثیز تغشایی تز رؽذ ًاًَهیلِّای اکغیذ رٍی دارد.

ؽکل  7تقَیز تزػ ػزضی هیکزٍعکَج الکتزًٍی
رٍتؾی هزتَط تِ ًاًَهیلِّای رؽذ یافتِ در دهای 191
درجِ عاًتیگزاد ٍ سهاى رؽذ  11دقیقِ را ًؾاى هیدّذ.
ّواًطَر کِ در ایي ؽکل دیذُ هیؽَدً ،اًَهیلِّای
یکٌَاخت تا قطز هتَعط ً 71اًَهتز ٍ طَل هتَعط 2
هیکزٍى تِ فَرت ػوَدی تز رٍی الیِ تذر رؽذ یافتِاًذ.
در ایي آسهایؼ ،سیزالیِ رٍی یک ففحِ داؽ تا دهای ثاتت
 191درجِ قزار گزفتِ اعت .تٌاتزایي یک اختالف دهایی
تیي سیزالیِ ٍ هحلَل حوام ٍجَد دارد .در اتتذا ؽایذ دهای
سیزالیِ تاالتز اس دهای هحلَل اعت ٍ پظ اس هذت سهاًی
دهای هحلَل تِ حالت پایذار رعیذُ اعت .تِ تیاى دیگز
هوکي اعت کِ سهاى رؽذ  11 ٍ 5دقیقِ سهاى هٌاعة تزای
تؼادل حزارتی سیز الیِ ٍ هحلَل ًثَدُ کِ ایي ػاهل تاػث
کاّؼ عزػت رؽذ هیاًگیي ؽذُ اعت .تزای سهاىّای
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هیکزٍعکَج الکتزًٍی رٍتؾی ًؾاى دادُ ؽذ کِ در توام

 افشایؼ عزیغ در قطز ًاًَهیلِّا،ِ دقیق11 رؽذ تیؾتز اس

 تِ فَرت ػوَدی ٍ تاZnO  ًاًَهیلِّای،ؽزایط رؽذ

 ؽایذ تزای ایي تاسُّای طَالًیتز.هؾاّذُ ؽذُ اعت

ِ ًؾاى داد کXRD  ًتایج.یکٌَاختی هٌاعثی رؽذ یافتِ اًذ

سیزالیِ ٍ هحلَل تِ یک دهای تؼادل رعیذُ اًذ کِ ایي

ِ( تاال ٍ هقذار ػزك قل002) ِتوام ًوًَِّا ؽذت قل

پذیذُ تاػث افشایؼ ًزخ رؽذ ًاًَهیلِّا تِ فَرت فؼالتز

کوی دارًذ کِ ًؾاى دٌّذُ تلَریٌگی خَب ًاًَهیلِّا تذٍى

 تا ایي ّوِ تزرعی تیؾتزی تزای درک کاهل.ؽذُ اعت

 ایي ًتایج ًؾاى.ًیاس تِ فزآیٌذ تاسپخت تؼذ اس رؽذ اعت

رًٍذ هؾاّذُ ؽذُ در قطز ٍ عزػت رؽذ ًاًَهیلِّای

ِهی دّذ کِ فزآیٌذ اًثاؽت حوام ؽیویایی تا کوک الی

.اکغیذ رٍی السم اعت

ًاسک تذر ٍ تا ؽزایط تْیٌِ آسهایؼ پتا ًغیل سیادی تزای
فزاٍری ًاًَهیلِّای یکٌَاخت ٍ ػوَدی اکغیذ رٍی دارد
ِک
.هیتَاًذ در ادٍات اپتَالکتزًٍیک هَرد اعتفادُ قزار گیزد
مساجع
1.T. Tomoaki, H. Nur Ashikyn, Nurul Azzyaty
Jayah, Toshiya Wakisaka, Abdul Manaf
Hashim, and Masakazu Yagi, Shape Controlled
Growth of Zno Nanorods and Fabrication of
Zno/Cuo Heterojunctions by Chemical Bath
Deposition Using Zinc Nitrate Hexahydrate and
Copper (Iii) Nitrate Trihydrate, Thin Solid
Films, 596(2015)201-08.
2. E. Pourshaban, H. Abdizadeh, and M. R.
Golobostanfard, Zno
Nanorods
Array
Synthesized by Chemical Bath Deposition:
Effect of Seed Layer Sol Concentration,
Procedia Materials Science, 11(2015)352-58.
3. Yazhou Qu, Xuan Huang, Yanqiu Li,
Guanhua Lin, Bin Guo, Dengyuan Song, and
Qijin Cheng, Chemical Bath Deposition
Produced Zno Nanorod Arrays as an
Antireflective Layer in the Polycrystalline Si
Solar Cells, Journal of Alloys and Compounds,
698(2017)719-24.
4. Zhiwei Shi, and Amy V. Walker, Zinc Oxide
Chemical Bath Deposition on Functionalized
Organic Thin Films: Formation of Nanorods,
Nanorockets and Nanoflowers, Thin Solid
Films, 606(2016)106-12.
5. Sanjay A. Gawali, Satish A. Mahadik, F.
Pedraza, C. H. Bhosale, Habib M. Pathan, and
Sandesh R. Jadkar, Synthesis of Zinc Oxide
Nanorods from Chemical Bath Deposition at
Different Ph Solutions and Impact on Their
Surface Properties, Journal of Alloys and
Compounds, 704(2017)788-94.

ًَ تقَیز تزػ ػزضی هیکزٍعکَج الکتزًٍی رٍتؾی ًا.7 ضکل
 درجِ عاًتیگزاد ٍ سهاى191 هیلِّای اکغیذ رٍی رؽذ یافتِ در دهای
. دقیقِ تز رٍی تغتز عیلیکَى تذردار11 رؽذ

نتیجهگیری
ًِاًَهیلِّای یکٌَاخت اکغیذ رٍی ػوَدی تز رٍی سیزالی
( تَعط رٍػ111( عیلیکًَی تا جْتگیزی کزیغتالی
 در ایي.اًثاؽت حوام ؽیویایی افالح ؽذُ رؽذ دادُ ؽذًذ
) اس جٌظ اکغیذ رٍیseed layer( رٍػ اس یک الیِ تذر
ُکِ تِ رٍػ کٌذ ٍ پاػ تز رٍی عیلیکَى رؽذ دادُ ؽذ
ٍ  تاثیزات دها.تَد جْت یکٌَاختی ًاًَهیلِّا اعتفادُ ؽذ
سهاى رؽذ تز رٍی خَاؿ هَرفَلَصی ٍ عاختاری
 تا اعتفادُ اس هؾاّذات. تزرعی ؽذZnO ًاًَهیلِّای

7 )1336(34 علوم و مهندسی سطح، بس زوی بستس سیلیکون برزدازZnO  بهینه ساشی زضد نانومیلههای یکنواخت،نادزی و همکازان

6. E. Pourshaban, H. Abdizadeh, and M.
Golobostanfard, A Close Correlation between
Nucleation Sites, Growth and Final Properties
of Zno Nanorod Arrays: Sol-Gel Assisted
Chemical Bath Deposition Process, Ceramics
International 42(2016)173-84.
7. P. Soundarrajan, M. Sampath, T. Logu, K.
Sethuraman, and K. Ramamurthi, Doping
Introduce Nucleation Site Barrier in Zno
Nano/Micro Rod Arrays Film Grown by
Chemical Bath Deposition, Materials Letters,
162(2016)191-94.
8. Z. N. Urgessa, O. S. Oluwafemi, J. K.
Dangbegnon,
and
J.
R.
Botha,
Photoluminescence Study of Aligned Zno
Nanorods Grown Using Chemical Bath
Deposition, Physica B: Condensed Matter,
407(2012)1546-49.
9. R. Shabannia, and H. Abu-Hassan, Vertically
Aligned Zno Nanorods Synthesized Using
Chemical Bath Deposition Method on SeedLayer Zno/Polyethylene Naphthalate (PEN)
Substrates, Materials Letters, 90(2013)156-58.
10. Li. Qingwei, B. Jiming, Jingchang, S.
Jingwei Wang, L. Yingmin, S. Kaitong, and
Yu. Dongqi, Controllable Growth of WellAligned Zno Nanorod Arrays by LowTemperature Wet Chemical Bath Deposition
Method, Applied Surface Science, 256(2010)1698702.

