Rafidain Journal of Science
Vol. 30, No. 4, pp.46-54, 2021
DOI: 10.33899/rjs.2021.169983
https://rsci.mosuljournals.com
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الممخص

فييه اييلا العمييل يييم ييةيييل انيييية سيييميا ي الكييا ميوم ( )CdSeبطيليييين لميلسيييل باليمييام
الكيميييا ه ( )CBDعمييأ الةييياج زجاجيييةس يييين اسيييعمل ي يلاج الكييا ميوم Cd(NO3)2س
وسييمفاج سييميا ي الصييو يوم  Na2SeSO3فييه الييةيييل وكا ييج لييلوب اليلسيييل لمط يليييين

ع ي لجيية ييلال  70oCو زميين يلسييل  6سيياعاج و( pH=9اث يياء اليلسييل) .فييه الطليييية
االولييأ يييم يب ي يل ميمييول اليلسيييل كييل سيياعيين .فيمييا اسيييمل اليلسيييل ب ي ون يب ي يل لمطليييية

الثا ية .ووج ان يب يل الميمول يؤثل فه قيمة ُسيم الشيياء الملسيلس وفجيو الطاقية واليجيم
البمييول س ويييكل ويجييم مييو اليبيبيياج ال ا ويييةس يييين ان يبي يل الميمييول قي يسييبل فييه زيييا
مع ل ُسم الشياء اليأ الةيعب ييليبيا وان طاقية الفجيو ا بفةيج بميي ال  0.2eVلم ميول
الل يم يب يل الميمول له .اما قياس ) (XRDلألنيية الميةل بطليية يب يل الميمول في
لهييلج ميع ي

اليبمييول يميم ي يلكيب يام س اسيييا ومكعبيييا ولاج ال مييو بااليجييا ) .(002ويبمييو ال

س اسي مييا لاج مييو بااليجييا ) (002لم مييول الييل لييم ييييم يبي يل الميمييول فيييه .وان فيوصيياج
ال) (SEMلألني ييية المية ييل قي ي اله ييل وج ييو اي ييكال ا وي يية كلوي ييةس وص ييفا س وع اقيي ي
زاليةس موزعة ومميصية عمأ السط .

الكممات الدالة :انيية  CdSeاللقييةس اليمام الكيميا ه)(CBDس يب يل الميمولس البواص
البصليةس البواص اليلكيبة.

68

ISSN: 1608-9391
e-ISSN: 2664-2786
Received:20/7/2021
Accepted:2/9/2021

سال يييأ عب البالق و لين ميم الطعان

69

المقدمة

يعي سيييمي اي الكييا ميوم ( )CdSeميين اكثييل وايييهل ملكبيياج ايييبا الموصييعج و اليييه ييي ةييمن المجموعيية  II-VIةييمن
ومعامييل اميصيياص ع يالس ولاج مياوميية كهلبا ييية م بفةيية
الج ي ول ال ي ول س يييين يميم ي فجييو طاقيية مبايييل مي ي الاا ُ 1.7eV
 (Chauhan et al., 2021).كميا ا يه لاج طبيعية يساسية لمةيوء ))Kumar et al., 2016س و ييبه موصيل مين ال يوس السيالل
(2015 ) )n-type

al.,

et

 .)Honeملك ييل  CdSeيميمي ي ث ييعن ا ي يواس م يين اليلكي ييل البم ييول وا ييه اليلكي ييل الس اس ييه

( )hexagonal wurtziteيين يعي االكثيل يييوعا وليه يطبييياج فيه مجياالج الطيل والبيولوجييا ويصي ي الث ا يياج الباعية لمةيوء
وااللكيلو يياج الةيو ية ( (Sánchez-Legorreta et al., 2019و المكعبيه)  ،)Habte et al., 2019( )sphaleriteوايلين

ال وعين ييواج ان ييج للوب الةشط الجو االعيييا
لي ي ي ي ي ي يلوب الة ي ي ي ي يشط العي ي ي ي ياله(2014

واميا ال يوس الثالين وايو الممي الصيبل ( (Rock saltال يل ييواجي يييج

 .)Abdul-Rahman,كمي ي ييا يي ي ي ي بل CdSe

ف ي ي ييه يطبييي يي ي ي ياج البعيي ي يي ي ي يا اليمس ي ي ييية

))Shinde et al.,2014س الكهلوةيو ية )(Chate et al.,2010س لاكيل الجهياز ))Kaur et al., 2015س الصيمام الث يا ه

الباعن لمةوء ))Dai et al.,2018س اليساساج الةو ية ))Handique and Kalita, 2020س البعيا الكهلوكيميا ية-الةو ية
).(Gawali and Bhosale, 2011

ا ي ي ييا ع ي ي ي طي ي ييلق لييةي ي يييل ويلسي ي يييل انيي ي ييية ( )CdSeيسي ي ييل ي ي ييوس الم ي ي يوا والشي ي ييل

مي ي يين اسي ي يييب امها م هي ي ييا اليلليي ي ييل

))Yadav et al.,2010س اليببييل الييلال ))Kaur et al., 2015س اليلسييل الكهلبيا ه ))Mathuri et al., 2016س طلييية
ا مي يياء يفاعي ييل الطبيي يياج االيو يي يية الميعاقبي يية ويكثيفهي ييا

)2016

al.,

et

(Chaudhariس اليلسي يييل باليي ييعاس االلكيلو ي ييه

()Mathuri et al., 2017س و وطلييية اليلسيييل باليميام الكيميييا ه ( )Devi et al., 2018( )CBDواليييه يعي ميين الطييلق

المبسطة ال ييميز بييةيل انيية لقيية بمساياج كبيل س طليية سهمة ونيل مكمفية لييةييل اييبا موصيعج لاج اييكال ا وييةس
ال يييا الأ يفليغ اوا هس لجة يلال اليلسيل م بفةة مما يج ل يآكل واكس اللكا ز المع يةس وكميا ال ييطميل اجهيز ميطيول

ومعي اج بااةيه اليثمنس ويمكيين يلسييل عي كبييل ميين اللكيا ز فيه اليجلبيية الوايي س وانييية ميكاف ية الن اسيياس اليلسييل فيهيا اييو
األيو ياج بي ل الييللاجس ويمكيين اسيييب ام الميوا الكيميا ييية اليييا عةس ويجييل ان يكييون سييط اللكييز نيييل قابييل لمييلوبان ع ي اسيييب امه

لميلسيييل فييه اييل الطليييية ))Khallaf, 2009س وميين العوامييل اليييه يييؤثل عمييأ الشييياء فيزيا يييا ويييييكم بعممييية اليلسيييل فييه اييل

الطليييية اييه لجيية الييلال و زميين اليلسيييل و يلكيييز االيو يياج والعامييل المعيي و لجيية ييلال االلةييياج وزاوييية وةي االلةييياج

) .)McPeak, 2010ويهي ب اييلا البييين الييأ السيية يييحثيل يبي يل ميمييول الييةيييل لفييلاج ميعي

عمييأ سييم الشييياء الميةييل

والبواص البصلية واليلكيبية لمشياء CdSeس باسيب ام طليية اليمام الكيميا ه.
طرائق العــمل

ييةييمن اييلا العمييل وصييب ليي ييية اليمييام الكيميييا ه المسيييب مة ليلسيييل انيييية  CdSeيييين يييم ابييييال افةييل األوزان
والكمييياج بع ي ع ي يجييالل لميصييول عمييأ افةييل نييياءس و اسيييب مج ي يلاج الكييا ميوم  Cd(NO3)2كمص ي ل لأليو يياج Cd+2

وصيو يوم سييمي و سيمفايج Na2SeSO3كمصي ل لعيو يياج  Se-2باليعاقيل وييييكل الشيياء فيوق لييية اليييلل البطيهء لأليو ياج بعي

نم ي ييل األلة ي ييية المس ي يييب مة ف ي ييه الميم ي ييول ال ه ي ييا ه .وان ميكا يكيي ي ية لي ي يية يي ي ييكيل الشي ي يياء كم ي ييا ف ي ييه مع ي ييا الج اليفاع ي ييل اليالييي يية
):(Thanoon and Al Taan, 2020
Na2SeSO3 + OHNa2SO4 + HSeHSe + OH
H2O + Se-2
[Cd(Triethanolamine)n]+2
)Cd+2 + n(Triethanolamine
+2
+2
][Cd(NH3 )4
)Cd + 4(NH3
Cd+2 + Se-2
CdSe
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تحضير األرضيات:

اسيييب مج الةييياج ميين الزجييا مبيبلييية صييي ية الم يييح ابعا اييا  )7.5×1.2×0.1(cmليلسيييل نييياء  CdSeيييين يييم

ي ليفها بالبطواج اليالية

 نسل األلةية بواسطة مسيوق الشسيل والماء الجال . -نمل األلةية فه ميمول كيول  Ethanolالسابن ع

لجة يلال  )70-80(oCلم  15minإلزالة ا موا عةوية ميبيية.

 -نسمها بالماء الميطل ثم يلكها فيه ليين اسيب امها.

 -وابي امل نملال االلةياج باألسيون( )Acetoneليجفيفها لع ثوا ه ثم وز ها بالميزان اليساس ليكون جااز لشل

اليلسيل.

تحضير أغشية :CdSe

ييم الييةييل المسيبق لميميول  Na2SeSO3الميكيون مين مسييوق  Na2SO3= 3.317gmو  Se =1.3gmفيه  100mlمين

مياء م يزوس االيو ياج ( )D. Ionic waterفيه م لومية  refluxويسيبي ها باسييب ام  stirrer hot plateلمي  )5-6(hو لجية

يلال ( )75-70لجة م وية ثم يليي الميمول بولق اليليي لميصول عمأ الميمول لو ه يفاب.

وييييم ييةييل ميمييول ييلاج الكييا ميوم Cd(NO3)2س واييو عبييال عيين بمييولاج يييفافة بيلكيييز  1Mفييه( )10 mlميين الميياء

م يزوس االيو ياج ( )D. Ionic waterاليل يميج الابييه بواسيطة بيعط مش اطيسيه ( )Magnetic stirrerولميحكي مين اليلوبانس
ف يصل عمأ ميمول يفاب ع يم المون ثم اةافة االمو يا) NH3 (2.5mlو ( (1 mlمن ثعثه ايثا ول امين ()TEAس ثم اةيافة

ميميول Na2SeSO3و  1.5 gmميين مسيييوق  Na2SO3و ميياء م ييزوس االيو يياج اليأ يجييم  100 mlومييز الميمييول ال هييا ه
بواسييطة بييعط مش اطيس يه ( )Magnetic stirrerلع ي

ويصب بليياله.

قييا ق لةييمان يجييا س الميمييول وزيييا اليفاعييل و ييشيييل المييون ي ي ليجيا

يشمل االلةياج اليه يم ي ليفها مسبيا فه الميمول االبيل بصول عمو ية ويكون مس

عمأ ج الان البيكل ()Beakerس

لم  6ساعاج و لجة يلال 70oCس يين ييم يب يل الميمول كل سياعيين ل ميال )(Aس بي ميا ال ميال ) (Bيبييأ فيه ميموايا لمي
 6ساعاج من ون يشييل.

يم قيياس السيم لألنييية الميةيل بطلييية ( )CBDبواسيطة الطلييية الوز يية ييين ييم وزن األلةيياج قبيل اليلسييل وبعي

اليلسيل باسيب ام ميزان الكيلو ه يساس يين يم اسيب ام الععقة اليالية ()Jamil et al., 2018
)……………………………..(1

t= m / Aρ

ال ان  tيمثيل السيم س  ρكثافية نيياء  CdSeو يسياو 5.816 gm / cm3س  Aالمسياية السيطيية لمشيياء و  mكيمية الشيياء.
كميا اجلييج اليياسياج البصيلية باسييب ام جهياز المطيياب ) )721-2000 spectrophotometer UV-Vis-NIRةيمن المي

 .)1000-340( nmويسال طاقة الفجو ) (Egمن بعل معامل االميصاص البصل يسل الععقة ):)Suresh, 2013
)α =2.303 log(1/T) ⁄ t …………………………(2
ال ان T :يمثل ال فالية و tيمثل السم .

ال ييم لسم الععقة بين ملب معامل االميصاص (2ט )αhوطاقة الفويون الساقط (ט.)h
ييم اسييب ام جهياز االييعة السيي ية ( )X-rayفيه  /kurd Center Research Facilitiesجامعية سيولانس لميعيلب عمييأ
اليلكيييل البمييول لمشييياء الميةييل وميال يهييا م ي البطاقيية الباصيية بييييو االيييعة السييي ية  JCPDSو يسييال اليجييم اليبيبييه ميين

بعل ععقة  (Thanikaikarasan et al.,2010) Debye-Scherrerاليه يليبط بطيب االيعة السي ية
)………………………………(3

D = Kλ /β Cos θ
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;6

يين  <βعل

البط ع م يصب اعمأ قيمة لمللو ويسمأ FWHM

 :Kثابج مي ال  0.9ألنيية CdSe

يين كان اله ب المسيب م او ع صل ال ياس ()CuKαس لاج الطول الموجه λ =1.540Ǻ

كما اسيب م مجهل الماس االلكيلو ه ( )SEMفه  /kurd Center Research Facilitiesجامعة سولان لوصب يجم وييكل
ويوزي الجسيماج البمولاج وم

اليصاق الشياء باللكيز من بعل يكبيل الصول ةمن طاق ال ا ومييل.
النتائج والمناقشة

قياس السمك أغشية :CdSe

يم قياس سم االنيية بالطليية الوز ية كما فيه المعا لية ( )1ال كيان معي ل سيم االنييية الييه ييم يبي يل الميميول فيهيا
كل ساعيين( )Aيساو 1.5µmس بي ما كان مع ل سم االنيية اليه لم ييم يب يل الميمول ( )Bييليبا  0.7 µmويعز لل اليأ

يصول يج ي فه يلكيز االيو اج ابل الميمول فه كل مل ييم يب يل الميمول فيها .والا اليشيل فه السم يؤثل عمأ قيمية طياقية

الفجيو يين ا بفةج قيمية ( )Egكميا او موةيية باليكيل ()1س والا الي اسل العكسيه ييفيق م
).(Purohit et al.,2015
الخصائص البصرية:

يم لاسة طيب االميصاص البصل لألنيية الملسبة عمأ الزجا

الطول الموجه .)340-1000(nm

ةمن م

واليكل ( )1يوة الععقة بين ملب معامل االميصاص م طاقة الفويون ويسل ععقة ياو ()Bao et al.,2016
αhυ = A (hυ -Eg)r

)………………….. (4

ومن بعل الجزء األسه من الم ي ه يم يسال طاقة الفجو يين ان  CdSeلاج ا ييال مبايل وللل  .r=1/2وكا يج قيمية طاقية
الفجيو لم ميول  Aيسياو  1.7 eVوايلا ييفيق مي المصي ل ( )Khomane and Hankare, 2010اليل اسييب م الطلييية فسيها
فه الييةيل .فيما كا ج قيمة طاقة الفجو بال سبة لم مول  Bيساو  1.9 eVكما فه ).(Gopakumar et al.,2010

A
Eg=1.7eV

A
Eg=1.7eV

6

B

Eg=1.9eV

5

3
2
1
0
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

)h ʋ (e V

الشكل  :1يوضح طاقة الفجوة  )A) :تبديل المحمول كل ساعتين )B( ،من دون تبديل المحمول

0

(αhʋ )2 *10 11 (eV ̸ cm)2

4
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قياس حيود االشعة السينية ):X-Ray Diffraction (XRD

فه اليكل ( )2يعيل مط ييو االييعة السيي ية ألنييية  CdSeالميةيل بطلييية ( )CBDو يميج ميال ية يي اليميم مي

البطاقية اليياسيية الباصية بيييو االييعة السيي ية الملقمية  (19-0191) JCPDSو( )65-3415ووجي ا هيا يميمي يلكيبيا س اسييا
ومكعبيا لم مول ) )Aبي ما كان اليلكيل س اسه لم مول ).(B

الشكل  :2يوضح ( )XRDألغشية  CdSeحيث ( (Aتمثل األغشية التي تم تبديل المحمول كل ساعتين )B) ،األغشية من
دون تبديل المحمول

ويييم اييسييال معي ل اليجييم البمييول ) (Dلألنيييية الميةييل باسيييب ام معا ليية  Debye-Scherrerوكا ييج لم مييول ()A

 )3.8(nmبي مييا م ييول ) (Bييليب ييا )11.6(nmس واييلا الف ييلق الكبي ييل س يبيام يع ييز ال ييأ ال مييو المس يييمل لعني ييية ع يي ك ييل يبي ي يل

لمميمول الميةل .و فه (الج ول  )1بع

الييم المسييصمة من فيوصاج  XRDلألنيية الميةل بالطليييين .ومين الجي ول

يعييل عي م يشيييل مواقي اليميم كثييلاس ولكيين بعةييها يشييلج يي اليمييم ويعييز للي الييأ لهييول يلكيييل بميول ابييل كمييا فييه ال مييول
( )Aيين لهل يلكيل مكعبه اةيافة اليأ اليلكييل الس اسيه .فيميا الهيلج الفيوصياج يلكيبيا س اسييا فييط فيه ال ميول ( .)Bاال
ان اليجييم اليبيبييه كييان صييشي ال م ي اسيييملال يب ي يل الميمييول ( )3.8nmويعيي ي ان اليب ي يل لمميمييول ييييي الفلصيية لييييكيل يبيبيياج
ا وية م فصمة ج ي واليه ساع ج فه ميل الف النياج بيين سيط الشيياء الميلسيل مميا از مين المسياية السيطيية فييه .اميا الشيياء
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الميلسل ب ون يب يل في كون يبيباج ميجمعة ومميصية معا فب ج اكبل يجما ( )11.6nmمما الهل الشياء نيل ميلاص بييكل

كامل وكما يلهل لل فه االيكال (.)3

الجدول  1بعض العوامل المتحصمة من نتائج ( )XRDألغشية  CdSeالمحضرة
Average
Crystal
)size(nm
3.8

11.6

Assignment
(002)H
(110)H
(311)C
(002)H
(110)H
)004(H


2.7552
2.3616
0.7872
0.7872
0.2952
0.7872

)d(Ǻ

Observed
intensity

2

3.60309
2.18573
1.84719
3.56784
2.17311
1.75940

100.00
18.88
14.90
100.00
15.68
3.36

24.7097
41.3067
49.3355
24.9577
41.5578
51.9759

Sample

A

B

تقنية المجهر اإللكتروني الماسح ): Scanning Electron Microscopy (SEM
يم اسيب ام يي ية ( )SEMل السة طبونلافية طبية األنيية الميةل عمأ الزجيا ييين يلهيل اييكال كلويية ا ويية موزعية بييكل
جي عمأ االلةية م عصيباج وصفا

ا وية بال سبة لم مال  Aبي ما ال مال  Bيلهل ايكال وع اقي زالية ميفلقة .وكما ُلكل

سييابيا فييان يبي يل الميمييول سيياع فييه يي لاص الشييياء واليبيبيياج الميلسييبة ممييا سيياع فييه زيييا المسيياية السييطيية لم مييول  .Aفيمييا
بييج االنيية  Bلاج يكيعج ويبيباج ميجمعة معا فه ايجام اكبل سبيا من ال مول السيابق .وايلا يلهيل بييكل واةي الصيول

فه اليكل (.)3

النموذج  :Aترسيب 6ساعات مع تبديل المحمول

النموذج  :Bترسيب  6ساعات من دون تغير المحمول

الشكل  :3صور  SEMتظهر طوغرافية االغشية المحضرة وبحجمين لمتكبير  2kxالعموي ،و kx11لمسفمي:
الى اليمين النموذج  Aمع تبديل المحمول .والى اليسار النموذج  Bبدون تبديل المحمول
وفه (الج ول  )2يعيل ان الزمن الميساو لمي لسيل وم يب يل ميمول اليلسيل ق از من المساية السطيية وقمل طاقة الفجو
لنم زيا السم لمشياء الميةل يين ساع اليجم اليبيبه الصشيل فه ملء الفلاناج فيه.
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B وA  يمثل أهم االختالفـات بين نموذج:2 الجـدول
Simple

Eg
(eV)

Thickness
)µm)

Crystal size
(nm)

Shapes of crystal

A

1.7

1.5

3.8

Nano-sheet and sticks

B

1.9

0.7

11.6

Flower-like nano clusters

االستنتاج
 ال ييم ييةييل انيييية. فيه طيليييينph =9  سياعاج و8  وزمين يلسييل95oC  ع ي لجية ييلالCdSe يةيلج انييية
) يم يب يل ميمول الييةيل لميلسيل كيل سياعيينA(  وب مولجينس فه ال مول6 hr  ولم70oC لجة يلال يلسيل
 وقي لييويل ابيييعب البيواص البصيلية واليلكيبييية بييين مييال.) ميواصييل ميين ون يبي يل الميميولB(

 عCdSe

وفيميا كييان اليلسيييل لم مييول

3.8nm الطليييين يين از مع ل سم الشياء الأ الةعب ييليبا ع يبي يل الميميول فيميا كا يج يجيوم اليبيبياج بمعي ل صيشيل
 بعي ان يكو ييج زيييا فييه. ييليبييا0.2eV واقييل ميين يجمهييا فييه الطليييية الثا ييية ع ي عي م يبي يل الميمييولس وا بفةييج طاقيية الفجييو
 ويعز لل اليأ اسييملال يي فق ويجي يلكييز. المساية السطيية لمشياء ييجة اليلسيل الم يلم وملء الفلاناج باليبيباج الصشيل
او ع اقيي

 كمييا ييم اليصييول عميأ ايييكال اةيافية ةييمن الشيياء مثييل العصييباج والصييفا.االيو ياج الميلسييبة ع ي يبي يل الميميول

.زالية ا وية
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Effect of Switching the Preparation Solution for CdSe Films by (CBD) Method
on, Thickness, Optical and Structure Properties of the Films.
Sarah Y. Abdulkaleq
Laith M. Al Taan
Department of Physics/ College of Science/ University of Mosul
ABSTRACT
In this work, cadmium selenide (CdSe) thin films were prepared by two methods of chemical
bath deposition (CBD) on glass substrate, where cadmium nitrate Cd (NO3)2 and sodium
selenosulfite Na2SeSO3 were used. The deposition conditions at 70 oC temperature and for 6 hours
and pH = 9 (during deposition). In the first method the deposition solution was changed every two
hours, while the deposition continued without changing the solution in the second method. It was
found that switching the solution affects the value of the thickness of the deposition film which
increase too about double. The energy gap was reduced by 0.2eV when the solution was switched.
As for (XRD) of the films prepared by the solution switched appeared polycrystalline, a hexagonal
and cubic structure and growing in (002) direction. A hexagonal crystal with growth in the (002)
direction in which the solution was not changed. The (SEM) of the prepared films found that they
have spherical, sheets, and flower clusters nano-shapes distributed on the surface.
Keywords: CdSe thin films, chemical bath (CBD), solution switching, optical properties, structural
properties.

