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ZnOنانوسیاخهارمای . اکسید روی ماده ای سفید رنگ است و یكی  ا  نن  رینین نانوسیاخهارما م  با ید
یك  درطول سال مای اخین به خاطن خصوصیات قابل روجه آن میا بینای کاربندمیای اركهنیكی  و فهیواركهن

ZnOز بیو سا گاری یك  دیگن ا  ویژگ  مای میجان انگیی. روجه خیل   یادی را به خود جلب کنده است
.است که ارهام بخش بسیاری ا  رحقیقات در دمه گذ هه است

ZnO

میزان انرژی و ev 3.37نیمه رسانایی با شكاف باند  
الكترون ولت میلی 60برانگیختگی 

نشر نزدیك به ماوراء بنفش دارد

پیزوالكتریك است که در حسگرها و کاهنده ها بسیار 
کاربرد دارد

اکسید روی زیست سازگار و ایمن می باشد

به می تواند در کاربردهای پزشكی به راحتی و بدون روکش
کار رود
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دارای ننی  رینین خیانواده ZnOمنحصن به فند نشیان می  دمید کیه االه یا  ZnOنانوساخهارمای 
به دریل کاربند آنها به ZnOسنهز فیلم مای نا ک 1960ا  دمه . نانوساخهارما در میان ر ام مواد است

. عنوان سنسورما، مبدل ما و کاراریزورما یک میدان فعال بوده است

در tetrahedralم یییییامنگ  
ZnO منجن به سیاخهار مهقیارن

نییین منکییزی و در نهیجییه پیییزو 
اركهنیكیییییییییییییییییییییی  و 

pyroelectricity ده است 
،یك  دیگن ا  ویژگ  مای مهیم 

ZnOسطوح قطب  است.
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النارر ظنفیتومدایتاركهنیسیههجنیاندرمقابلآنبودنعایقبهمنبوطرویاکسید یادمصارف
ش،بنفماورایپنرومایمقابلدرکاف مقاومتعار ،پو شقدرتخوب،چسبندگ خاصیت یاد،
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ZnO

نانو تسمه ها

نانو حلقه ها

نانو فنرها

نانو سیم ها

نانولوله ها
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روش های 
ساخت

روش هیدرو ترمال.1

روش حمام شیمیایی.2

روش اتمی.3
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و نانوسیم میا ا  ج لیه بخیار ZnOدر ط  چند سال گذ هه، روش مای مخهلف  بنای ساخهن نانووسایل 

وجود آمده دیگن به و رو های مخهلف ،[MOCVD]آر رسوب بخار  ی یای  فلزات ،[VLS]مایع جامد 

.در میان ركنیک مای مخهلف ر د، کم مزینه رنین، روش میدرورنمال کم دما، است. است

روش هیدرو ترمال.1
در حالل مناسب حل واکنش دهنده ها در این روش ابتدا 

در صورت نیاز برای حل شدن یا. می شوند
یك در محلول، از امواج اولتراسونماده ها توزیع بهتر پیش 

.می شوداستفاده 

سپس محلول مواد اولیه درون اتوکالو
و سپس اتوکال. می شودریخته شده و اصطالحا مهر و موم 

، تا دمای مناسبواکنش دهنده هاحاوی محلول 
.حرارت دهی می شود

فشار درون اتوکالو باال رفته و شرایطحرارت دهی در اثر این 
ت پس از گذش. می شودفراهم واکنش پیش ماده ها مناسب برای 

دهیکالو،حرارتزمان کافی برای انجام واکنش شیمیایی درون اتو 
متوقف شده، محصوالت از درون آن بیرون آمده و در صورت نیاز

.شدن حرارت دهی می شوندبرای خشك 

از این وسیله برای ایجاد دما و فشار باال جهت استریل کردن
نیاز انجام برخی از واکنشها کهآزمایشگاهی و ابزارهای پزشكی و 

ن ابعادای. می گیردبه دما و فشار باال است، مورد استفاده قرار 
ه وسیله از اندازه آزمایشگاهی که معموال به شكل یك استوان

استمتغیر دردار است تا ابعاد صنعتی 
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فرآیند تشكیل
ZnO NT

:  به روش هیدروترمال
شیكراز استفاده 
تن برای ساخاولتراسونیك 

ساختار و حرارت دهی

زمانی شروع می شود که غلظت یون های ZnOرسوب هسته دانه 
Zn  وOH شكل گیری کریستال. . به یك مقدار بحرانی می رسد

ZnO به علت تجمع پیوسته هسته دانهZnO است که از رسوب
Zn (OH) 2  استدر یك محلول گرما شكل گرفته.

در محلول در ابتدا در داخل دهانه ZnOهسته های دانه 
از آنجا که محلول رشد . های پلیمری قرار داده شده است

کریستالی NT ZnOناکافی در دیافراگم برای ساخت 
به نانوذرات کوچك ZnOموجود است، هسته های دانه 

.           تبدیل شده و به شكل یك ستون رشد می کنند

ده پس از آن وقتی که ستون ها به اندازه ضخامت الیه پلیمر پوشی
که روی این ستون ها سپرده می ZnOشده بودند، نانوذرات کوچك 

شد، به عنوان مرکز هسته ای عمل می کردند تا نانوذرات تك 
را به شكل شش ضلعی در مجاورت دیافراگم ZnOکریستالی بزرگ 

ZnOتشكیل دهند و سپس به شكل   NT آرایه ای شكل گیرند.

یی، تو یك مرحله لیتو گرافی انجام شد ، پس از مرحله لیتوگرافی پر
با تعلیق نمونه به ZnOرشد هیدروترمال آرایه های نانولوله های 

حاصل پر از محلول آبی شیشه ای جام صورت یكنواخت در یك 
روز در محلول نگهداری می شود تا ساختار لوله را 1به مدت نمونه .شد

سپس قالب پلیمری بر روی نمونه توسط . در باال تشكیل دهد
ZDMAC (Nippon Zeon)  آب دیونیزه شده برداشته شدبا.
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ZnOنشان م  دمد که قطن مای  FESEMرصاوین  NT  آراییه ا ی کیامش می  یابید و ریناکم آراییه
ZnOمای  NT  قطن . اندا ه دیافناگم پلی ن افزایش م  یابد مان  که افزایش م  یابدZnO NT  میا
.  نانومهن با افزایش دیافناگم پلی نی رغیین م  کند250را 750ا  
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(حمام شیمیایی

بیه ی یای  است که دربین آنها رو های  اسهفاده  ده بنای رورید نانوذرات اکسید روی ا  رو های مخهلف  
ای روش میآنهیا میهیوان بیه گنفهه اند که ،ا مییان و با دم  با  مورد روجه خاص  قنار علت سادگ ، ار ان  

ا اره ی یای  ا  ال ام   ی یای  و رسوب -سورو  ی یای ، -سونوپا ش  ،میدرورنمال ،سارورنمال ،پینوریز 
:م   وندرشكیل 1، نانوذرات اکسید روی مطابق رابطة ال ام  ی یای در روش رسوب ا  . کند

کاریونهیای  میم +Yو ،CH3CO2- ،Cl- ،SO4-2آنیون مای  مانندXعنصن روی  Mرابطهاین در 
سیینهز در پیییش مییاده مییای اسییهفاده  ییده مه هیینین یكیی  ا  . مسییهند+K+  ،Na+،Liچییون 

مسیهند کیه موركول مای  CnH2n+1 Xفنمول ع وم  با سورفكهانت ما . مسهنداکسیدما،سورفكهانت ما 
.دارنددو فا  آر  و آب را انحالل در روانای  
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روش حمام شیمیایی.2

هیدرولیز می شود در محلول شیمیایی  Zn (NO3) 2اول،  الكترونها آزاد می و همچنین هیدرولیز شده  C2H10BNهمزمان 
شوند

دست آورند و میتواند الكترونها را به  NO3 -ionsبنابراین 
OHتبدیل شوند و همزمان افزایش غلظت یونهای  NO2 -ionsبه

را در پی دارد

 Znمانند برای ساخت محصوالت 2Zn+با ترکیبات OHیونهای 
(OH) 4 -2 می شوندترکیب در محلول

ا در به علت انتشار یونیك، حرکت آزاد مجاز بین مولكول ها و یون ه
ها محلول و انتقال گرما درون مسیرهای های زدایش یونی ، نانولوله

آیند می بوجود Hو  OHبوسیله واکنش بین یون های 
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.  و مقادین و نوع عوامل کامش دمنده کنهنل م   ودpH نایط محلول مای آب  با رنظیم نلظت، دما، 
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روش اتمی.3

با استفاده از ZnOلوله ها و میله های 
میو تكرار نمونه به دست  ALDروش 

.آیند

داخل منفذهای اکسید آلومینیومZnOسپس 
(AAO)  نانومتر، 200: قطر منفذ)شده آنودایز

الیه  ALDبه وسیله ی ( میكرومتر60: عمق
.نشانی شد

در داخل منفذهای  ZnOیك پوشش کامل 
AAO  معرض مواد پیش معین در با مدت زمان

.  ساز در طی رسوب به دست آمد

و نانو میله ها پس از حذف ZnOنانولوله های 
ZnOبسته به ضخامت فیلم  AAOالگو 

. می آیدبدست 
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NaOHدر محلیول AAOرا پی  ا  الیالل قاریب ZnOبا دییواره میای نیا ک ZnOمای روره  كل 

0.4%wt  م  دمد که با افزایش ضخامت فیلم بعدی نشان  كل .م  دمدنشانZnO منافذ پن  یده و
.م  روانند به دست آیندZnOمیله مای 
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ZnO
nanotubes

کاربردهای الكتریكی

صنایع پزشكی

یصنایع الكترواپتیك

صنایع اپتیكی

سلولهای 
خورشیدی

سنسورها

حسگرها

لیزرها

دستگاه های 
ساطع کننده 

ماورا بنفش

LED
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در محدوده  Siدارای یک منطقه ر اس کوچک در ع ودی که به طور خاص، آرایه مای نانوروره مای  موقعیت 
میای بیا کیارای  بیا  را بیا ییک  LEDامكیان روریید میكنومهن دارنید، چند ده نانومهن مسهند، اما طول چند 

.روسط نانو اپیهكس  کواکسیال ا  مواد دیگن روی نانوروره ما م  دمند Siپیكنبندی سه بعدی بن روی 

شیكیل نانوروره مای  بكه به صورت رصادف  به طور نینمع ول در امهداد رنک ما ر د م  کنند، ایین میانع ر
. وددر فنایند رورید بعدی م  GaNو پو ش کوره ی  یه یكنواخت ZnOیک آرایه ی نانوروره ی 

LED
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میكنومهین بیه عنیوان ییک  ییه 1ضیخامت مع یور   كاف با بنای الل این مسئله، ا  یک فیلم نا ک بدون 
آرایه مای با ابعاد یكنواخیت . را به طور منرب ر د دمیمZnOاین باعث  د ما نانوروره مای . اسهفاده کندیم

. دانجام  (MOVPE)بن روی  ین یه سیلیكون  با اسهفاده ا  روش 
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ای مانند ساخهار بلوری، ثابت مای  بكه و  كاف باند، امكان رهیه نانوروریه می،GaNو ZnOروجه به  بامت مای خواص مادی با 
GaNکنبن  با کیفیت با   / ZnO و رورید میكنوال ای دی ما مبهن  بنGaN، سیا ه . یداله  بن روی  ین یه سیلیكون  میسین

GaN) (MQWs)با چاه مای کوانهوم  مهعیدد GaNمبهن  بن  p-nمنعك   ده با ساخهارمای سا گاری  LEDمای میكنو 
/ In1-xGaxN)  دبن روی  ین یه سیلیكون  ساخهه .
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داده  یده نشیان در دمای اراق اندا ه گینی  د، م انطور که در  یكل  LEDا  آرایه مای میكنو  ELطیف 
بیود کیه بیا طییف  ELمشامده  د که منبوط بیه رنیگ سیبز در رصیوین  2.35evدر  ELپیک طیف . است

.فورورومینسان  در دمای اراق م خوان  دا ت

وی قطن نانوروره ما با اندا ه ارگ
سییورا ، مع ییو  در محییدوده 

نییانومهن رعیییین600رییا 200
م   ود و طول آن بیا  میان 
  ر د کنهنل م   ود، با نین

-2را  μm / hر د مع ور  
3  .
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درصد در مقایسه با سیلول خور ییدی مهعیارف 4/9کارای   افزایش باعث ZnOا  نانوریوب مای اسهفاده 
T-J در الار  که ن ونه پو ش داده  ده با .  ده استSi3N4 AR  افیزایش داد٪3.2فقط با ده ربدیل را .

.دمندافزایش م  ٪24.2به 22.5بنای طول موج مای کوراه ا  را جذب نور سلول این نانو ریوب ما 
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.دنانوروره ما یک طبقه ی منحصن به فند ا  مواد مسهند که در آن ر ام ارم ما در نزدیك  سطح قنار دارن
روریه میا بینای ا  آنجای  که اركهنونهای  که ا  طنیق نانوروره ما عبور م  کنند در نزدیك  سطح قنار دارند، نانو

ر می  عالوه بن این، سا ه مای روریه ای آنهیا را قیاد. سنجش موركول مای بیوروژیك  و  ی یای  جذاب مسهند
. مسهند را بسا ندسا د دسهگاه مای نانوفیلئید که بنای کاربندمای جدید سنسور مفید 

ت قس . ر د نانومواد، ساخهارمای جدید و امكانات جدیدی بنای سنجش فن آوری ما را نشان داده استظهور 
طح مهم  سنسورما، نانوروره ما مسهند، طبقه ای ا  مواد است که در آن ر ام ارم ما در ساخهار در نزدیكی  سی

.قنار دارند

ا  آنجای  که جنیان ا  طنیق یک روره عبور م  کند 
باید به اندا ه ی قابل قبور  نزدیک به سطح با د، 
نانوروره ما منگام اسهفاده به عنوان السگن الساسیت 

. باور نكندن  دارند

بیات کنبن، نیهنید بور و نانوروریه میای اکسیید روی اث
ورما  ده است که خواص مطلوب بنای کاربند در سنس

.دارند
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، بلكه م چنیین نانوروره مای  که ا  مواد اکسید و نیهنید رشكیل  ده اند، نه رنها به علت ساخهار روره ای آنها
.مسهندخصوصیات میدروریك  آنها و  كاف مای باند وسیع اننژی نیز جذاب 

ZnO) ماینانوروره  (ZnONTs به عنوان خواص چنید منظیوره بینای کاربندمیای اپهیكی ، اركهنونییک و
بینای بننامیه ZnOما ا  دیگین سیاخهارمای ZnONTانهظار م  رود که . اسهفاده م   وندپیزواركهنیک، 

. مای کاربندی در ربه ركنوروژی نانومواد با د
طور خاص، رحقیق در مورد نانوروره ما یک راه جدید بنای به دست آوردن سطح خیاص و رخلخیل فیناممبه 

.بسیار مهم است( سنسورمای  یسه )سنج ما   یست م  کند، که بنای کاربندمای ع ل  مانند 

سلول مای 
  فهو ی یای

سنسورمای 
[DNA]

ای رنانزیسهورم
نانومقیاس



فصل چهارم

نتیجه گیری و
پیشنهادات

فصل سوم

فصل اول

فصل دوم

فصل پنجم



30

:نتیجه گیری و پیشنهادات

با روجیه بیه مقیدار  ییادی ، یك  ا  جذاب رنین نامزدما است ZnOا  میان مواد نی ه رسانای  كاف وسیع، 
نی یه  یسیه  ییکدر دمای اراق، پایداری  ی یای  عار  و پایداری النارر  و سیا گاری دمنده اننژی ارصال 

.رسانای مناسب است
. ودمواد، چیزی است که به خیواص فیزیكی  و ع لكیند مطلیوب منجین می   یمیزان کنیسهار  بودن با ی 

.بسیار مهم استZnOبنابناین ركنیک مای ر د بنای نانوروره مای کنیسهال 
آنهیا را بیه عنیوان ابیزاری ،ZnOبا پیشنفت بیشهن ركنیک مای ر د، سهورت و کنهنل ر ید نانوروریه میای 

.مسهحكم رن بنای کاربندمای سنسوری ربدیل م  کند

رسیوب ،[VLS]و نانوسیم ما ا  ج له بخیار میایع جامید ZnOروش مای مخهلف  بنای ساخهن نانووسایل 
در مییان . وجیود آمیده اسیتبیه [CVD]دیگینو رو های مخهلیف ،[MOCVD]آر بخار  ی یای  فلزات 

.دما و ال ام  ی یای  استركنیک مای مخهلف ر د، کم مزینه رنین، روش میدرورنمال کم 
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بیین مای با کارای  با  به دریل عدم انطباق مای بزرگ در ثابت مای  بكه و ضینیب انبسیاط النارری  LEDرورید 
فییت بیا  بینای با این وجود، مشكالت منبوط به رهیه فیلم مای نا ک با کی. بسیار سخت استفیلم نا ک و سیلیكون 

. نانو الل  وددر مقیاس نانومواد ر د یک م  رواند با اسهفاده ا   Siساخت دسهگاه مای اپهواركهنیک در 
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