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 الممخص 

ييام  (CdSe)فييه اييلا العمييل يييم ييةيييل انيييية سيييميا ي  الكييا ميوم  بطييليييين لميلسيييل باليم 
س Cd(NO3)2عمييأ الةيييياج زجاجيييةس يييين اسييييعمل  يييلاج الكيييا ميوم  (CBD)الكيميييا ه 

فييه الييةيييل وكا ييج لييلوب اليلسيييل لمطييليييين  Na2SeSO3وسييمفاج سييميا ي  الصييو يوم 
70ع ي   لجيية ييلال 

o
C   سيياعاج و 6و زميين يلسييلpH=9 (اث يياء اليلسييل) فييه الطليييية .

االولييأ يييم يبيي يل ميمييول اليلسيييل كييل سيياعيين. فيمييا اسيييمل اليلسيييل بيي ون يبيي يل لمطليييية 
الثا ية. ووج  ان يب يل الميمول يؤثل فه قيمة ُسيم  الشيياء الملسيلس وفجيو  الطاقية واليجيم 

ويييةس يييين ان يبيي يل الميمييول قيي  يسييبل فييه زيييا   البمييول س ويييكل ويجييم  مييو اليبيبيياج ال ا 
لم ميول   0.2eVمع ل ُسم  الشياء اليأ الةيعب ييليبيا وان طاقية الفجيو  ا بفةيج بميي ال 

لألنيية الميةل  بطليية يب يل الميمول في   (XRD)الل  يم يب يل الميمول له. اما قياس 
. ويبمييولا (002)ال مييو بااليجييا   لهييلج ميعيي    اليبمييول يميميي  يلكيبييام س اسيييا ومكعبيييا ولاج

لم مييول  الييل  لييم ييييم يبيي يل الميمييول فيييه. وان فيوصيياج  (002)س اسيييما لاج  مييو بااليجييا  
وع اقيييي   سوصيييفا   سلألنييييية الميةيييل  قييي  الهيييل وجيييو  اييييكال  ا ويييية كلويييية (SEM)ال

 موزعة ومميصية عمأ السط .  سزالية
 

 البواص س يب يل الميمولس(CBD)ليمام الكيميا هاللقييةس ا CdSeانيية  الكممات الدالة:
 البصليةس البواص اليلكيبة.
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 المقدمة 
ةييمن  II-VIميين اكثييل وايييهل ملكبيياج ايييبا  الموصييعج و اليييه يييي  ةييمن المجموعيية  (CdSe)يعيي  سيييمي اي  الكييا ميوم 

                 الس ولاج مياومييية كهلبا يييية م بفةيييةوُمعاميييل اميصييياص عييي  1.7eVفجيييو  طاقييية مباييييل  ميييي الاا ييييين يميمييي  الجييي ول الييي ول س
.2021) ,.alet  (Chauhan  كميا ا يه لاج طبيعية يساسية لمةيوء)2016 et al., Kumar)و ييبه موصيل مين ال يوس السيالل  س
(type-n) ) 2015et al., Hone ).  ملكيييلCdSe  اليلكييييل الس اسييييه  وايييه ثيييعن ا يييواس ميييين اليلكييييل البميييول   يميمييي
(hexagonal wurtzite)  ويصي ي  الث ا يياج الباعية لمةيوء  والبيولوجييايين يعي  االكثيل يييوعا وليه يطبييياج فيه مجياالج الطيل

وايلين  (،Habte et al., 2019) (sphalerite (المكعبيه و Sánchez-Legorreta)  ,.et al 2019) وااللكيلو يياج الةيو ية
ييواجي  يييج ل  يالي Rock salt))الممي  الصيبل  واميا ال يوس الثالين وايو    ييواج ان ييج للوب الةشط الجو  االعييياال وعين 

                          ا اليمسييييييييةييييييييييييياج البعيييييييييييييطبيي فيييييييهCdSe كميييييييا يييييييي بل  .(Abdul-Rahman, 2014)الهييييييييييشط العيييييييييييلوب الةييييييييييييييل
2014)et al.,  hindeS)2010الكهلوةيو ية س) et al., Chate(2015   الجهيازلاكيل  س) et al., Kaur)الصيمام الث يا ه  س

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

                      اليلليييييييل سيييييييب امها م هييييييايسييييييل  ييييييوس المييييييوا  والشييييييل  ميييييين ا (CdSe)ا ييييييا  عيييييي   طييييييلق لييةيييييييل ويلسيييييييل انيييييييية        
2010)al., et  Yadav)2015 اليببييل الييلال  س) et al., Kaur) 2016  الكهلبيا ه اليلسييلس) et al., Mathuri)طلييية  س

                      االلكيلو ييييه اليلسيييييل باليييييعاس س (Chaudhari et al., 2016)ا ميييياء يفاعييييل الطبييييياج االيو ييييية الميعاقبيييية ويكثيفهييييا
(2017 et al., Mathuri)وطلييية اليلسيييل باليميام الكيميييا هو  س (CBD( )2018 et al., Devi)  الطييلق يعي  ميين واليييه

 سطليية سهمة ونيل مكمفية لييةييل اييبا  موصيعج لاج اييكال  ا ويية سبييةيل انيية لقيية بمساياج كبيل المبسطة ال ييميز  
وكميا ال ييطميل اجهيز  ميطيول   س لجة يلال  اليلسيل م بفةة مما يج ل يآكل واكس   اللكا ز المع  ية سهال يييا  الأ يفليغ اوا 
وانييية ميكاف ية الن اسيياس اليلسييل فيهيا اييو  سويمكيين يلسييل عي   كبييل ميين اللكيا ز فيه اليجلبيية الوايي   سومعي اج بااةيه اليثمن
ويجييل ان يكييون سييط  اللكييز  نيييل قابييل لمييلوبان ع يي  اسيييب امه س  ييية اليييا عةويمكيين اسيييب ام الميوا  الكيميا ساأليو ياج بيي ل الييللاج

وميين العوامييل اليييه يييؤثل عمييأ الشييياء فيزيا يييا ويييييكم بعممييية اليلسيييل فييه اييل   س((Khallaf, 2009لميلسيييل فييه اييل  الطليييية 
يييلال  االلةييياج وزاوييية وةيي  االلةييياج  الطليييية اييه   لجيية اليييلال  و زميين اليلسيييل  و يلكيييز االيو يياج والعامييل المعييي  و لجيية

McPeak, 2010).)  ويهيي ب اييلا البييين الييأ  لاسيية يييحثيل يبيي يل ميمييول الييةيييل لفيييلاج ميعيي    عمييأ سييم  الشييياء الميةييل
 س باسيب ام طليية اليمام الكيميا ه.CdSeوالبواص البصلية واليلكيبية لمشياء 

  

 العــمل رائقط
افةيييل األوزان  ابيييياليييين يييم  CdSeانيييية المسيييب مة ليلسيييل  اليمييام الكيميييا هييةييمن اييلا العمييل وصييب ليي ييية 

Cdكمصيي ل لأليو يياج Cd(NO3)2 و اسيييب مج  يييلاج الكييا ميوم  نييياءسوالكمييياج بعيي  عيي   يجييالل لميصييول عمييأ افةييل 
+2 

Seكمصي ل لعيو يياج  Na2SeSO3وصيو يوم سييمي و سيمفايج
يييلل البطيهء لأليو ياج بعيي  باليعاقيل وييييكل الشيياء فيوق  لييية ال 2-

ن  ميكا يكييييييينمييييييل األلةييييييية المسيييييييب مة فييييييه الميمييييييول ال هييييييا ه.                    لييييييية ييييييييكيل الشييييييياء كمييييييا فييييييه معييييييا الج اليفاعييييييل اليالييييييية ةوا 
and Al Taan, 2020) :(Thanoon                      
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 األرضيات:ير ضتح
يييين يييم  CdSeليلسيييل نييياء  cm(0.1×1.2×7.5)ابعا اييا  اسيييب مج الةييياج ميين الزجييا  مبيبلييية صييي ية الم يييح

 ي ليفها بالبطواج اليالية  
  .الجال لةية بواسطة مسيوق الشسيل والماء نسل األ -

o السابن ع    لجة يلال  Ethanol لةية فه ميمول كيولنمل األ -
C(70-80)   15 لمmin ميبيية. إلزالة ا  موا  عةوية  

 .اسيب امهانسمها بالماء الميطل ثم يلكها فيه ليين  -

 .اليلسيل ليجفيفها لع   ثوا ه ثم وز ها بالميزان اليساس ليكون جااز  لشل  (Acetone)االلةياج باألسيون ل انمل  وابيلام  -
 :CdSeتحضير أغشية 

مين  100mlفيه  Se =1.3gm و Na2SO3= 3.317gmميكيون مين مسييوق ال Na2SeSO3ييم الييةييل المسيبق لميميول     
و لجية  h(5-6)لمي     stirrer hot plate ويسيبي ها باسييب ام refluxفيه م لومية  (D. Ionic water)مياء م يزوس االيو ياج 

 ل عمأ الميمول لو ه يفاب. ثم يليي  الميمول بولق اليليي  لميصو  لجة م وية  (75-70)يلال  
ميين الميياء  (ml 10)فييه 1Mس واييو عبييال  عيين بمييولاج يييفافة بيلكيييز Cd(NO3)2كييا ميوم  يييلاج ال ل ميمييوليةييييوييييم 

ولميحكي  مين اليلوبانس ( Magnetic stirrer) هاليل  يميج الابييه بواسيطة بيعط مش اطيسي (D. Ionic water)م يزوس االيو ياج 
ثم اةيافة  س(TEA)من ثعثه ايثا ول امين  ml 1))و  NH3 (2.5ml)ف يصل عمأ ميمول يفاب ع يم المون ثم اةافة االمو يا

الميمييول ال هييا ه   ومييز  ml 100 و ميياء م ييزوس االيو يياج  اليأ يجييم Na2SO3 ميين مسيييوق gm  1.5و  Na2SeSO3 ميميول
ا لعيي    قييا ق لةييمان يجييا س الميمييول وزيييا   اليفاعييل و ييشيييل المييون يييي ليجي (Magnetic stirrer) هبواسييطة بييعط مش اطيسيي

 ويصب  بليياله. 
 س(Beaker)يشمل االلةياج اليه يم ي ليفها مسبيا فه الميمول االبيل بصول  عمو ية ويكون مس    عمأ ج الان البيكل         

70ساعاج و لجة يلال   6لم   
o
Cيين ييم يب يل الميمول كل سياعيين ل ميال   س(A)بي ميا ال ميال   س(B)    يبييأ فيه ميموايا لمي

  ون يشييل. ساعاج من 6
اليلسييل وبعي  بواسيطة الطلييية الوز يية ييين ييم وزن األلةيياج قبيل  (CBD)يم قيياس السيم  لألنييية الميةيل  بطلييية         

   (et al. Jamil, 2018) م اسيب ام الععقة الياليةاليلسيل باسيب ام ميزان الكيلو ه يساس يين ي

 
                                             ……………………………..(1)ρA t= m /          

 

gm / cmو يسياو     CdSeكثافية نيياء ρ السيم سيمثيل  tال ان 
.  كيمية الشيياء mو  المسياية السيطيية لمشيياء Aس  5.816 3
ةيمن المي    ((spectrophotometer UV-Vis-NIR 2000-721 كميا اجلييج اليياسياج البصيلية باسييب ام جهياز المطيياب

nm (340-0010).  طاقة الفجو  ويسال)g(E من بعل معامل االميصاص البصل  يسل الععقةSuresh, 2013) ):   
 

T) ⁄ t   …………………………(2)          /1        α =2.303 log(  
 .السم يمثل  tويمثل ال فالية T  :ال ان 

2ال ييم لسم الععقة بين ملب  معامل االميصاص 
 (. hט)الفويون الساقط  وطاقة (αhט)

لميعيلب عمييأ  سيولانسجامعية  / kurd Center Research Facilitiesفيه (X-ray)ييم اسييب ام جهياز االييعة السيي ية         
و يسييال اليجييم اليبيبييه ميين  JCPDSاليلكيييل البمييول  لمشييياء الميةييل وميال يهييا ميي  البطاقيية الباصيية بييييو  االيييعة السييي ية 

 اليه يليبط بطيب االيعة السي ية   Debye-Scherrer  (Thanikaikarasan et al.,2010) بعل ععقة
 

D = Kλ /β Cos θ         ………………………………(3)            
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 FWHM ويسمأ لمللو  قيمة اعمأ م يصب ع   البط عل  >βيين 
:K       ألنيية  0.9 مي ال  ثابج CdSe  

 λ =1.540Ǻ ل الموجه لاج الطو  س(CuKα)يين كان اله ب المسيب م او ع صل ال ياس 

لوصب يجم وييكل  جامعة سولان/  kurd Center Research Facilitiesفه  (SEM)كما اسيب م مجهل الماس  االلكيلو ه 
 ال ا ومييل.وم   اليصاق الشياء باللكيز  من بعل يكبيل الصول ةمن  طاق  ويوزي  الجسيماج البمولاج

 

 النتائج والمناقشة

  :CdSeقياس السمك أغشية 
فيهيا  الميميول سيم  االنييية الييه ييم يبي يلمعي ل ال كيان  (1)يم قياس سم  االنيية بالطليية الوز ية كما فيه المعا لية   

ويعز  لل  اليأ  mµ 0.7 ييليبا (B) سم  االنيية اليه لم ييم يب يل الميمولكان مع ل بي ما  سmµ1.5 يساو  (A)كل ساعيين
ة ياقية طيقيمعمأ  يؤثلوالا اليشيل فه السم  بل الميمول فه كل مل  ييم يب يل الميمول فيها. يصول يج ي  فه يلكيز االيو اج  ا

 ق م يه ييفيوالا الي اسل العكس س(1)ل ية باليكيا او موةييكم  (Eg)ة يا بفةج قيم يينو  يالفج
2015),al.  et Purohit(. 

 

 البصرية:الخصائص 
             . nm(1000-340)الموجه  الطولم   عمأ الزجا  ةمن  الملسبة نييةلأليم  لاسة طيب االميصاص البصل       

  (2016et al., Bao)ععقة ياو   ويسليوة  الععقة بين ملب  معامل االميصاص م  طاقة الفويون  (1)واليكل 
  

    αhυ = A (hυ -Eg)
r                  ………………….. (4) 

 

قيمية طاقية وكا يج  .r=1/2لاج ا ييال مبايل وللل   CdSe يين ان ه يم يسال طاقة الفجو سه من الم ي ومن بعل الجزء األ
اليل  اسييب م الطلييية  فسيها  (Hankare, 2010 Khomane and)المصي ل وايلا ييفيق مي   eV 1.7يسياو  Aالفجيو  لم ميول  

 . (Gopakumar et al.,2010)فهكما  eV 1.9يساو B فه الييةيل. فيما كا ج قيمة طاقة الفجو  بال سبة لم مول  
 
 

A   
Eg=1.7eV 

  
 
 
 

 

 
 
 

 من دون تبديل المحمول (B) ،تبديل المحمول كل ساعتين ((Aطاقة الفجوة :   يوضح :1الشكل 
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 :X-Ray Diffraction (XRD)قياس حيود االشعة السينية 
و يميج ميال ية يي   اليميم مي   (CBD)يةيل  بطلييية المCdSe يعيل  مط ييو  االييعة السيي ية ألنييية  (2)فه اليكل        
ووجي  ا هيا يميمي  يلكيبيا س اسييا  (65-3415)و JCPDS  (19-0191) السيي ية الملقمية   االييعة بيييو  الباصية اليياسييةالبطاقية 

 .(B)بي ما كان اليلكيل س اسه لم مول   ((Aومكعبيا لم مول  

 

 

 
األغشية من  ((B ساعتين،تمثل األغشية التي تم تبديل المحمول كل  A))حيث  CdSeألغشية  (XRD): يوضح 2لشكل ا

  دون تبديل المحمول 
 

  (A) وكا ييج لم مييول  Debye-Scherrerلألنيييية الميةييل  باسيييب ام معا ليية  (D) ويييم اييسييال معيي ل اليجييم البمييول         
nm(3.8) ي ميييا  ميييول  ب(B)  ييليبييياnm(11.6)يام يعيييز  اليييأ ال ميييو المسييييمل لعنييييية ع ييي  كيييل يبييي يل بوايييلا الفيييلق الكبييييل  سييي س

الميةل  بالطليييين. ومين الجي ول  لألنيية XRDبع  الييم المسييصمة من فيوصاج   (1الج ول )فه  ولمميمول الميةل. 
ج ييي   اليمييم ويعييز  للي  الييأ لهييول يلكيييل بميول  ابييل كمييا فييه ال مييول  يعييل عيي م يشيييل مواقيي  اليميم كثيييلاس ولكيين بعةييها يشييل 

(A) ال ميول   يين لهل يلكيل مكعبه اةيافة اليأ اليلكييل الس اسيه. فيميا الهيلج الفيوصياج يلكيبيا س اسييا فييط فيه(B).  اال
ييييي  الفلصيية لييييكيل يبيبيياج  ويعيييي  ان اليبيي يل لمميمييول (3.8nm) ان اليجييم اليبيبييه كييان صييشيلا ميي  اسيييملال يبيي يل الميمييول

ج ي   واليه ساع ج فه ميل الفلانياج بيين سيط  الشيياء الميلسيل مميا زا  مين المسياية السيطيية فييه. اميا الشيياء  ة ا وية م فصم
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ء نيل ميلاص بييكل مما الهل الشيا (11.6nm)يجما  اكبلالميلسل ب ون يب يل في  كون يبيباج ميجمعة ومميصية معا فب ج 
 .(3)كامل وكما يلهل لل  فه االيكال 

 

 المحضرة CdSeألغشية  (XRD)بعض العوامل المتحصمة من نتائج   1 الجدول
Average 

Crystal 

size(nm) 
Assignment  

d(Ǻ) 

 
Observed 

intensity 2 Sample 

.83
 

(002)H 2.7552 3.60309 100.00 24.7097 
A  (110)H 2.3616 2.18573 18.88 41.3067 

(311)C 0.7872 1.84719 14.90 49.3355 

11.6 

(002)H 0.7872 3.56784 100.00 24.9577 
B (110)H 0.2952 2.17311 15.68 41.5578 

H(004) 0.7872 1.75940 3.36 51.9759 

 
  Scanning Electron Microscopy (SEM) :الماسح اإللكتروني المجهر تقنية
ل السة طبونلافية طبية األنيية الميةل  عمأ الزجيا  ييين يلهيل اييكال كلويية  ا ويية موزعية بييكل  (SEM)يب ام يي ية يم اس

يلهل ايكال وع اقي  زالية ميفلقة. وكما ُلكل  Bبي ما ال مال   Aجي  عمأ االلةية م  عصيباج وصفا    ا وية بال سبة لم مال  
. فيمييا Aلاص الشييياء واليبيبيياج الميلسييبة ممييا سيياع  فييه زيييا   المسيياية السييطيية لم مييول  سييابيا فييان يبيي يل الميمييول سيياع  فييه ييي

لاج يكيعج ويبيباج ميجمعة معا فه ايجام اكبل  سبيا من ال مول  السيابق. وايلا يلهيل بييكل واةي  الصيول  Bبييج االنيية 
 .(3)فه اليكل 

   
 

 
 :لمسفمي 11kxوالعموي،    2kxلمتكبير تظهر طوغرافية االغشية المحضرة وبحجمين  SEM: صور 3الشكل 

 بدون تبديل المحمول Bمع تبديل المحمول. والى اليسار النموذج  Aالى اليمين النموذج 
 

لسيل وم  يب يل ميمول اليلسيل ق  زا  من المساية السطيية وقمل طاقة الفجو  يعيل ان الزمن الميساو  لمي (2 الج ول)وفه 
 لنم زيا   السم  لمشياء الميةل يين ساع  اليجم اليبيبه الصشيل فه ملء الفلاناج فيه. 

 ساعات مع تبديل المحمول 6: ترسيبAج النموذ ساعات من دون تغير المحمول  6ترسيب  :Bالنموذج 
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 BوA ات بين نموذج ـهم االختالفأ: يمثل 2 دولـجال
 

Shapes of crystal 
Crystal size 

(nm) 
Thickness 

µ) m)  

Eg 
(eV) Simple 

Nano-sheet and sticks 3.8 1.5 1.7 A 

Flower-like nano clusters 11.6 0.7 1.9 B 

 

 االستنتاج
o ع ي   لجية ييلال  CdSeنييية يةيلج ا

C95 سياعاج و 8 يلسييل وزمينph =9  انيييية  فيه طيليييين. ال ييم ييةييل
CdSe  70ع    لجة يلال  يلسيل

o
C    6ولم hr مول   فه ال وب مولجينس(A)  يب يل ميمول الييةيل لميلسيل كيل سياعيين يم

لييويل ابيييعب البيواص البصييلية واليلكيبييية بييين  مييال  وقيي  ميواصييل ميين  ون يبيي يل الميميول.  (B)  مييول فيميا كييان اليلسيييل لمو 
 3.8nmعي ل صيشيل يجيوم اليبيبياج بم كا يجيبي يل الميميول فيميا ع    ييليباسم  الشياء الأ الةعب مع ل الطليييين يين زا  

ييليبييا. بعيي  ان يكو ييج زيييا   فييه  0.2eVس وا بفةييج طاقيية الفجييو  واقييل ميين يجمهييا فييه الطليييية الثا ييية ع يي  عيي م يبيي يل الميمييول
ويعز  لل  اليأ اسييملال يي فق ويجي   يلكييز المساية السطيية لمشياء  ييجة اليلسيل الم يلم وملء الفلاناج باليبيباج الصشيل . 

ع اقييي  او صييفا   العصييباج و اةيافية ةييمن الشيياء مثييل الييم اليصييول عميأ ايييكال كمييا  الميميول.يلسييبة ع ي  يبيي يل االيو ياج الم
  ا وية.زالية 
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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 

ge of Science/ University of Mosule/ CollsDepartment of Physic 

 
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 
o
C 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. 


