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, 10بطشغقمم  رشممشك رشاغيغممحرا رشيممشرشب يطحيمم  بحشميممحة بم مم  ي ت  مم    ZnSتممت تيرممغش ة  ممغ   
(. تيمممغ  شر ممم  رش مممير  رشب مممشغ  bar 1.2( تيمممغ رممم ط K o623ب شجممم  يمممشرش    ,عمممم  30,  20 

-UVبح ممت  رت جزممحي يطغممحة شل ممح  رشيشرغمم  يرش ممي) رشبم  ممجغ    (nm 900-300يشيم   ةطمميرو ييجغمم  

visible  فقمم   ممج غ رشم حقغمم  اغيمم  عحشغمم  جمم رد يتيممغ اممقشخ  شر مم  يححيممو رش يممي  ي زممش ةممم  غتمممحا  يمم )
تت ي ح  يححيو رالما حش ي زش ةم  غتمح   عا غحد يم  رشطيو ةشييجا يغي ر  بيغح   تشاغي رش يرر  ياقشخ 

يامقشخ تيمغ  شر م  رالمحاح مغ  يشميي  تمزمح تيم   ت غمشر فما يميمغمحغ  . غش رشيشرغم  رشطيو ةشييجا شلطيرو
يتت ي ح  ثحبغ رشحميو رشازشبمحرا رشيقغقما  رالمحاح غ  عم  رشطحاحغ رشيقحب   ش جي  رشطحا  رشب شغ  رشييميع .

ييم  ش مت رك ماحو شميي  يم   رشت محب  بمغ  يميمغمحغ يححيمو رش يمي    ر  بيغمح   طحام  رش يتمي .يشيي  رم  غمي 
 .يثحبغ رشحيو رشازشبحرا رشيقغقا يرش غحشا

 

 الكلمات المفتاحية:
 ميحة, 

 رش ير  رشب شغ ,
ZnS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المقدمة:

غ  رششاغقم  يريم م يم  ةامت رشتقمغمحغ رشتما  محايغ فما تح  تقمغ  رال  م

تطممممميغش رشيمممممير   مممممب  رشيي ممممم   يةعطمممممغ فامممممش  يررمممممي  عممممم  رشح غممممم  يممممم  

ال ممت  ريزح  ةابمششمق تي ما رش  ممغ  رششاغقم  بحاتيمحت    حر مزح رش غيغحرغم 

ري  يجحالغ يتح    يغ  ت  و فا ت مغ  رشح غ  يم  يايممحغ رشجزمي  

( ييش ميحغ رشتم ر و يت ممت  ت Detectors   مةرالشاتشيمغم  رششاغقم  يرشاير

فمما عمم   ابغممش يمم  رشيجممحالغ رشب ممشغ  ات مممغ  رشيشرغممح يرششممير  رشيجحجغمم  

امممقشخ تممم  و فممما  ممممحع  رشممم يررش  رشي ح ممم  ش ييجمممحغ رشازشيي محطغ مممغ .

[ يتيت ممخ رش  ممغ  رششاغقممم   ير ممح يييغمميرغ اممم  2][1] رشازشبحرغمم  رش اغقمم 

 ح   رش مممش  يغممم   ممميازح رشيتممممحاا فممماييجمممي   فممما ة ممماحو رشيممم شتامممي 

 
 

* Corresponding author at: Tikrit University / College of Education, Iraq; 
  

E-mail address:  

 

رشتشاغ  ةيمح ب  رش  ش يميزح تشاغبح فغيغحرغح مح شر غقتش  ي    حغ

تشاغمم   غ ت ممة عمم تشاغبزممح رشب مميشب  ت  يرشتب مميش يامم  غت ممي) ع غمم  ةيغحمممح,

اممي ياحمم   ZnSت  رشتشاغمم  رشب مميشب ش يشامم   .   ب مما زح رالعتغممح برشيممح

  رشيحة.ي حب  شتشاغ   F.C.Cيتيشاي رشيج  

ال مممت شرل رشيممممخ رشمممقب غامممي   ةيشغممم  يح مغممم  اشاغمممي  ZnS غ مممتحيو

 ي ح ممغ ت زممشر   CdSيZnS م ممة  مم حة ب ممي  ر مم ش يال  ةي مم حة 

ق  ر تحي غ ب او ير م  ف ةشج غيا يرك ححعيرشازشبحرغ   رشي محطغ غ ميي 

يرمممممممغر  ت مممممممب   ة مممممممش  يبت ممممممميغبزح يممممممم  عمح مممممممش فممممممما رالشاتشيمغمممممممحغ.

 Luminescent)[3] فا  محع   رشيزي  فحشيشا  غحتبش ي  رشيير  يشزقر

  ةيح رش ير  رشب شغ  يرشازشبحرغم  يرشتشاغبغم رشيش).رش رغي  رشبحع  ش ريء 

بحمم  رشبيممي   عممش  فقمم  اممحت رشح غمم  يمم  رشبممحيثغ  ب شر ممتزح ي ممية مقمميت

 رشيتح ق  بحشيشا .
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بطشغقم  مبرم   ZnS ة  مغ ( بتش مغ  Yutaka etal  رشبمحيثغ  امحت

 ةمتجمغ ( يغم Pulsed Ion Beam Intenseرشيشامي    رشغيمغم رشيييم  

( يغمم  رمت ممشغ يتش ممبغ (Sي(Zn)بالييممح ب شجمم  يممشرش  عحشغمم  يايممم  يمم  

    رشتب مميش يقرغ يتحم شجمم  يمشرش  رش شفمم  ياحممغ رش  ممغ   احعمم   عمم ع ما 

     [ 3]تشاغ    ر ا

  ب شر   ةايغم  رشميعغم  رشححشغم احيح ( Bandic etelرشبحيثي   ةيح    

 (Light Emitting Diode)ش رغي رغ ةشمبحح  رشرميرا   ZnS ش  غ 

ققرغ رش ححشغ  رشيت   ش     يرشقحعم  ZnS  غ رشحغي  رشمح مر  رشابغمش  بمغ   ير 

 مممم   شجممم  يمممشرش ع ZnSيتمممت ت ممم غ   (Sapphir–Substracte)رش ممم غش  

° 1000C-825 900°فممي)  ( يامم  تي مممغ رش  ممحر  رشتشاغبغممC   ياممح

 .[4]تشاغبزح رشب يشب ياح  

ب شر ممممم  رش مممممير   رشي مممممغما( احيمممممغرشبحيثممممم   يمتزممممما جح مممممت  ةيمممممح

بطشغقممممممممممم   يييغجغزيمممممممممممح PbSي ZnSشل  مممممممممممغ  رشازشبحرغممممممممممم  يرشب مممممممممممشغ  

 (Pyrolysis ريت ممح   ت رش شر مم   ية زممشغZnS   فممي)رممي  رشيمطقمم 

   ش قحعممم   ييممم  رشازشبحرغممم  تمممي ر  بيغمممح    شجممم  رشيمممشرش  يرشتي مممغ   رشبم  مممجغ 

ة  ش  مغ  رشيميغو يجمي  ايمت تقم  بمغ  ايتما   زمشغ  x-rayمفيي محغ رشم

 .Poly crystalline [5]شزح بمحء ب يشب  رش  غ رشيح تغ  رششرغ تغ  ير  

رش  ممممحر   احيمممح ب شر ممم  (Nadeem& Waqas  رشبحيثمممح ةيمممح 

 (Coruning 7057glass)رشيش مب  ع ما يجمحل  ZnSرشب مشغ  ش  مغ  

م حقغم  عحشغم  يريت ح مغ  ا غ م   رش  مغ ية زمشغ  رش شفم .فا  شجم  يمشرش  

يرشيمطقممم  تيمممغ رشييمممشرء رشقشغبممم   يرمحاح مممغ  ا غ ممم  يممم  رشيمطقممم  رشيشرغممم 

رشيمطقمم  فممي)  عحشغمم  فمما رش  ممغ ياحمممغ ريت ح ممغ   1100 (nm)ش حغمم 

 يفجممي  رشطحامم  رممي  nm360) (يمميو رشقيمم  Ultra Volet رشبم  ممجغ 

(3.51-3.54) eV   [6] 2.61-2.64ييححيو رالما حش غتشري  بغ (. 

 يجيحعتممم  بتيرمممغش ر  مممغ  (Lytuynامممحت رشبحيممم    2001عمممحت   

ZnS:Cu   بطشغقممممم  رشتب غمممممش ير مممممت  ت رشيييممممم  رالشاتشيمغممممم  ع ممممما ايرعممممم

ة رش ممممممممممممير  رشتشاغبغمممممممممممم  شل  ممممممممممممغ  ي زممممممممممممش  مممممممممممم غاي (ي ش - يجممممممممممممحل

 Polycrystalline-Wurtizite[7.]رمزح

ع ما ايرعم  يم   ZnS ة  مغ  بتيرغش (Nasrallah et al)احت    

بتقمغمم  رشممشك رشاغيغممحرا رشيممشرشب  C° 450عممم   شجمم  يممشرش   (Pyrex)رشممم 

CSP رش  ممممممغ  عممممممم   يبح ممممممتحيحو ا يشغمممممم  رشيمممممممخ يرشثحغيشغممممممح , ثممممممت شمممممم مغ

(sulpher-Atomsphere)   شيممممم    مممممحع  يريممممم   عمممممم   شجممممم  يمممممشرشC° 

-B( رق تت رشي يو ع ا ة  غ  قرغ تب يش ياحبا يم  مميع 450 -500 

ZnS   يشمممت غ زمممش طممميش 111رتجمممحم ريتممم ر    ةفرمممويامممح )(ZnO)  غمممش 

 . [8 ] (XRD)رشيش ي  فغ  ي  طغة 

 Zn1-nرشيشا   تيرغش ب احت رشبحي   عالء ريي  رشجبيشب( تيح   

PbxS ) بطشغق  رششك رشاغيغحرا رشيشرشب يةير  ة  رشيشا  يتح   رشتب يش

يايتممم  تميمممشة بحتجمممحم رشييرغمممح  Wurtiziteتشاغممم   ZnSيغيت مممخ رشيشاممم  

 .رشاو

رش يي محغ رشب مشغ  فقم  ةثبمغ ة  فجمي  رشطحام  تقمو بيغمح   م مب   ةيح

يةثبممغ ة  يححيممو رش يممي   شممي  يحممتت. تشممارشش ممح  يشممي  رش  ممحء غتيمميو 

 ة   يخ ثحبغ رشحميو رش غمحشا بغميمح يححيمو رالما محش غ م خ  م يخ غ  خ م

 [.9ثحبغ رشحيو رشيقغقا]

رش ممممير  رشتشاغبغمممم  اممممحت ب شر مممم  رشبحيمممم   ممممحبش جح ممممت يييمممم   ةيممممح

قرغ تشاغمممم   ZnS  ممممحء يممممح    ة ييجمممم  ZnSي PbSيرشب ممممشغ  ش  ممممحء 

تشاغم    ر مما يرثبممغ ة  رشت م غ  غيغمم  يمم   تشمما رشت مم غ ياحم  غتيمميو عمم  

 ت رال ممتقشرش يرثبممغ اممقشخ  تشممارشب مميش   قيممت ييمم تزح ييغممح   رشتب مميش ييممغال رش

 .UV [10]ري  رشيمطق  في) رشبم  جغ   ZnSريت ح  
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 PbS   مغ ( ب شر   رش  حر  رشب شغ  يرشازشبحرغم  ش  ال  احت 

رششاغقمم  بطشغقمم  رشممشك رشاغيغممحرا رشيممشرشب ي يمم   ZnSرششاغقمم  رشيش ممب ع ا 

ع مممممممممميررغ   بيحشمممممممممم  ZnS ة  ممممممممممغ  ت ثبممممممممممغ ر (XRD) متممممممممممحرو فيمممممممممم 

Amorphous  بم شجحغ يمشرش K° 573   0.05:0.05( يبم مب  ييالشغمم )

بيحشممممممممم   رش  مممممممممغ  زمممممممممشغ  ةغرمممممممممح( K° 673يبحممممممممم  رشت ممممممممم غ  ب شجممممممممم  

يممم   شر ممم  رش  مممحر  رشب مممشغ  ب ممميحخ  ةيمممح. (Amorphous)ع ممميررغ 

  قرغ م حقغم  عحشغم رش  غ  ت فح زشغ رش شر    (nm  503-151ي ت    

( يغمم  eV  3.95-3.4يريت ح ممغ  ا غ مم  يقرغ فجممي  طحامم  تتممشري  بممغ  

 [11]الي  ت حب  يميمغحغ يححيو رش يي  ي  يححيو راليت ح  

 

 الجانب العملي 

تمممت تيرمممغش رشحغممممحغ بطشغقممم  رشممممشك رشاغيغمممحرا رشيمممشرشب يقشمممخ يمممم  

 (E-MERCK)رشيجزمي يم   مشا  %99.9قي مقحي  ع غ   ZnSي يي) 

يتمممممقر  امممممي  رشايغممممم  يمممممم   (1.4gm) مممممق ايغممممم  بيقممممم رشةشيحمغممممم  يغممممم  غ  

(100)ml  ثممت تممتت عي غمم  رشممشك  يمم  رشيممحء رشيقطممش ي ب شجمم  يممشرش  رش شفمم

فقمم  تممت تقربمم  متممشرغ رشميممحة  ةيممح يممح   رشت مميغ  يرعمم  يمم  رشيجممحل.ع مما ا

(1.4)gm  (100)فممماml    يممم  رشيمممحء رشيقطمممش ثمممت ت  مممط م ممم  يممم  رشيمممح

بحشم ممممب  ش ت مممميغ   (10:90)رشتحشغمممم   بحشيقممممح غش ZnSرشي ممممحب  يمممم  يي مممميو 

بحشم ممممممب  ش ت مممممميغ   (30:70)بحشم ممممممب  ش ت ممممممي  رشثممممممحما  (20:80)رشيو ي

 nm(800-780)بيمم ي   رشثحشمم  . ير  ر مميحخ رشميممحقل رشتمما تممت تيرممغشاح

(قي يم م  غ بممحما (ISUZUعي غم  رشت مم غ  فما فممش  ازشبمحرا يم  ممميع .تيمغ

( C  260   يب شجم  يمشرش( يشيم    محع  يريم    KV (1.2غحيمو ب يشطغم 

يشجيغمم  رشميممحقل رشي مميب  ي غممش رشي مميب  . تممت تجممشرء رش يي ممحغ رشب ممشغ  

يمم   ممالو  شر ممم  طغممة راليت ح ممغ  يرشم حقغممم  شل  ممغ  يقشممخ بح مممت  رت 

-Cintra-5( يم  مميع  UV-Visible Spectrometerجزمحي يطغمحة  

GBC Scientific ) 

 

 النتائج والمناقشة

رشحي غممم  شقغمممحة رش مممير  رشب مممشغ  ش ميمممحقل  شقممم  رجشغممم  رش يي مممحغ 

 غ ا:رشييرش  يايح 

يرمممممش  يممممم  رشم حقغممممم :تت ي مممممح  امممممغت طغمممممة رشم حقغممممم  شل  مممممغ  رشي 

( ي زش ة  رش  مغ   غمش رشي ميب  nm 900-300  رشطيرو رشييجغ  ي 

رممي   nm)300يمم    رشامموقرغ م حقغمم  ا غ مم  جمم ر عممم  رشطمميرو رشييجغمم  

فمما ت ممخ رشيمطقمم  ايممح  شل  ممغ   رشححشغمم  ب ممب  راليت ح ممغ UVرشيمطقمم 

يرشيمطقم  رشيشرغم   nm )300(يعمم  طميو يميجا  a  1يير  فما رش ماو 

عمم  رشطميرو رشييجغم  رشقشغبم  يم   رشيشمات زش ش م حقغ  يمطقتمغ  يتيغميتغ  

بحشيغمممح   رشت شغجغممم  يممم  يغمممح    رشطممميرو رشييجغممم  رشيشرغممم  يغممم  تبممم ة رشم حقغممم 

رشيبح مش  فما امقم رشيمطقم  ريمح  متقمحالغ رششاتشيمغم رشطيو رشييجا ب ب  رش

يغمم  ماليمم  ة  رشيميممما  nm)400رشيمطقمم  رشثحمغمم  رشتمما امما ةابممش يمم  

غيغممممممو رشمممممما رشت ممممممب  يت ممممممو ةع مممممما اغيمممممم  ش م حقغمممممم  عممممممم  طمممممميو يمممممميجا 

 nm)450   يمم  متممحرو رشبحيمم (ياممقر غت ممNadeem & Waqas[)6  ]

.ريمح عمم  رشت م غ  nm))900غ  يبح  قشخ غ تيش رشيميما بحشثبيغ تقشغبح ش ح

فمالي  ر  رشم حقغ  تي ر  ب يش  طش غ  ي  رشطيو رشييجا ايح يير  فا 

ةيممح عممم  ت مميغ  رش  ممغ  فمممالي  ة  رشم حقغمم  ت ممو ةع مما  .(b 1رش مماو 

بحمم اح تبممم ة رشم حقغممم   (nm 700-500اغيمم  عمممم  طمميو يممميجا بيمم   يممم  

رشحالامم  بممغ  ت غممش  يغمم  غيرمم  (2بممحشثبيغ تقشغبممح ياممقر غيرممي  رش مماو  

رشم حقغ  يرشطميو ةشيميجا شم م  ت ميغ  ي ت  م  يامقشخ ماليم  ة  رشيححي م  

رشيشرشغ   رشت  غ ( ت ب  فا يغح   رشم حقغ  ي  يغمح   رشطميو ةشيميجا ي مب  



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2009 ,( 3), ( 3 ) :162-171 

 

165 

قشممخ غحممي  تشمما يغممح   تب مميش رشيممح   يتق غممو رشحغممي  رشب يشغمم  ياممقر غت مم) يمم  

 .[12 (يجيحعت  ]Basuمتحرو رشبحي  

ش مت رشحالام  بمغ  يححيمو رش يمي  ا رشم  ش طميو ةشيميجا ش  يتمي   يي 

رش ممممحاط يغترمممم  ة  يححيممممو رش يممممي  غحتيمممم  ب مممميش  شرغ ممممغ  ع مممما يححيممممو 

( ة  يححيمو رش يممي  غقمو بيغمح   رشطمميو 3راليت مح  يغترم  يمم  رش ماو  

( nm 300ةشييجا تق تاي  اغيت  ابغش  ري  يمطقم  راليت مح  رشحمحشا 

مطقمم  فممي) رشبم  ممجغ  يغبمم ة بحشتمممحا  تمم شغجغح  عممم  يعممم  رشطحاممحغ فمما رشي

و رشيمطق  رشيشرغ  رشيرطر  ةب رشطيرو رشييجغ  رشححشغ  يرامو اغيم  عمم  رشطمي 

يححيممو رش يممي  غقممو   ( ة  4  ( ايممح شمميي  يمم  رش مماوnm 400ةشيمميجا 

بيغح   تشاغي رش يرر  متغج  رالعتيح  ع ما يححيمو راليت مح  رشمقب غمي ر  

ر متمتحجحغ رشبمحيثغ     متغج  يغح   راليت ح  يغت ) اقر ي بيغح   رش يرر

[ ية  امممقر غممم و ع ممما يممم ي  رالمتقمممحالغ رشاتشيمغممم  يبح مممش  فممما ت مممخ 9[]5]

      رشطحاحغ.

      n Refractive Index: يححيو رالما حش 

 (2) تت ي ح  يححيو رالما حش ا رش  ش طيو ةشييجا يف) رشحالا   

           2)  .......R-1  /)R+1 + )2/1   [1 +K20 )- 

2 R-1 /)2 R+1])  n0=   

يرشطيو ةشييجا  n(رشحالا  بغ  يححيو رالما حش 5 غبغ  ي  رش او  

nm ë)   ش  ممغZnS  غبممغ  رشي مميب  بحشميممحة 6) غممش رشي مميب  يرش مماو

بم   ي ت    يرشيش ب  ع ا رشقيرعم  رشيجحجغم  يغم  غترم  يم  رش ماو ة  

( ثممت 1.28و رالما ممحش ش   ممحء  غممش رشي ممي  اممي رع مما يقمم رش غ مم   يححيمم

 غتممممحا  ب ممماو  مممشغ  ا يمممح ري ر  رشطممميو ةشيممميجا يتممما غ مممو تشممما طممميو

nm 400 ( بح اح غتمحا  ب او ت شغجا ياقر يحغجح   غت ) ي  رش شر محغ

ر  اممغت يححيممو رالما ممحش  يشمميي  فمما رش  ممغ  رشي مميب   [12[] 9رش ممحبق  ]

ا اغي  غ  زح يميما يححيمو رالما محش تقو بيغح   م   رشت يغ  يغ  ةع 

طممميو ةشيممميجا ايمممح امممي ييرممم  فممما ( يامممي يميمممما بحتجمممحم رش1.13اممما  

 . )7 رش او

 (ReflectancCoefficientي ح  رشمحاح غ :  

تحشة رالمحاح غ  ب مزمح رشم مب  بمغ   م   رك مححع رشيممحاة بحتجمحم   

ة يحممممغ  تشممممما  مممم   رك مممممححع رش مممممحاط يتممممت ي مممممح  رالمحاح ممممغ  يممممم  طغممممم

   راليت ح غ  يرشم حقغ  شزقم رش  غ  بح تحيحو رشحالا 

R+T+A=1 …………… (3)                         
ت غممش رالمحاح ممغ  شزممقم رش  ممغ  ا رشمم  شطحاممم   (8يغ زممش رش مماو    

رش يتمممي  رش مممحاط يغاليممم  يغمممح   فممما امممغت رالمحاح مممغ  بيغمممح   طحاممم  رش يتمممي  

غ  عمممم  رشطحاممم  رشيقحب ممم  ش جمممي  يغيممم   ت غمممش فممما ايممم  يميمغمممحغ رالمحاح ممم

يغيام  رشتحمشة  [.5ياقر غت ) ي  متحرو رشبحي  ] رشطحا  رشب شغ  رشييميع 

ع ا يميمغحغ رالمحاح غ  يب او تقشغبا ع ا يق رش فجي  رشطحام  رشب مشغ  

[ يامممم  رجممممش  بحمممم  رشبممممحيثغ  ي ممممحبحغ شقممممغت فجممممي  رشطحامممم  13شل  ممممغ  ]

ح مممممممغ  يقشمممممممخ بحعتبمممممممحش اغيممممممم  رشب مممممممشغ  رشييميعممممممم  يممممممم  يميمغمممممممحغ رالمحا

  غش  ج رد ةي يزي   عم  رشطحاحغ رش يتيمغ  رش  ش ي   Aراليت ح غ  

( ير  رال تالة رشب غط رشقب ي و hv<Egطحا  رش جي  رشب شغ  ش يح    

ع غممم  رشبممممحيثي  فمممما  شر ممممتزت شقممممغت طحامممم  رش جممممي  رشب ممممشغ  رشيي مممميب  يمممم  

غممة راليت ح ممغ  مممحتو يميمغممحغ رالمحاح ممغ  عمم  اغيتزممح رشيي مميب  يمم  ط

عمم  رال ممتالة فمما طبغحمم   ممطي  رش  ممغ  رشتمما غيمم   عممم اح رالمحاح ممغ  

يعش  اي  يميما رالمحاح غ  ييح غ ب  ر متالة فما يميمما رالمحاح مغ  

 ةي تق غش اغي  فجي  رشطحا  رشب شغ  ي  طغة راليت ح غ  يرشم حقغ .

   ي ح  ثحبغ رشحيو رشازشبحرا رشيقغقا 
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ما ممحش غيمم   متغجمم  ت غممش  ممشع  رشرمميء فمما رش ممشر  ت  يححيممو رال  

تشما  ممشعت  فما رشيممح   بحعتبممحش يححيمو رالما ممحش ش يممح   ايغم  يحقمم   تحطمما 

 (4بحشحالا   

….. (4)  2  i- 1  

يغ مممغش تشممما ي ممميو فقممم ر  فممما رشطحاممم  ب مممب  رشت حعمممو بمممغ  رشرممميء 

ييممح غمممتو عممم  يمم  ر ممتقطح  ش مميمحغ قشممخ رشي ممط اممقر  ي مميمحغ رشي ممط

رال تقطح  غي ة عح  د بثحبغ رشحيو رشازشبحرا رشيحق  ش ي ط يرشقب غحبمش 

 .(5عم  بحشحالا   

 (5)         --------  2  i- 1   = 

ش غمممحشا بح مممت  رت يتمممت ي مممح  ثحبمممغ رشحممميو رشازشبمممحرا رشيقغقممما ير  

 .(7(  6 رشحالاتغ 

 --------(6)       

----     (7)    

ع مما رشتمميرشا يغمم  تممت ش ممت عالامم  بغحمغمم  بممغ  طحامم  رش يتممي  يثحبممغ 

( ماليممم  ثحبمممغ رشحممميو رشيقغقممما غمممي ر  9ييممم  رش ممماو   åرشحممميو رشازشبمممحرا 

( شل  مغ  رشي ميب  غاليم  10      طحا  رش يتي  ييم  رش ماوت شغجغح بيغح 

ي   رشت حب  بغ  يميمغحغ يححيو رش يمي  يثحبمغ رشحميو رشازشبمحرا رشيقغقما 

  امغت ع ا 2     يرش غحشا يت غشايح ي  طحا  رش يتي  يقشخ ب ب  رعتيح 

Ko . 

 االستنتاجات

ر  رشتطحمممغت بحشميمممحة ر   رشممما تي مممغ  رش ممم حغ رشب مممشغ  شال  مممغ   -1

 ي   الو مق ح  فجي  رشطحا .  يقشخ

ء قرغ احب غ  ابغش  فما ر يمح  يتمياغ  يغح   م ب  رشتطحغت جح غ رش  ح -2

رالطمميرو رشييجغمم  رش ممحاط  ع غمم  يتبممغ  ر  يححيممو رش يممي  غ مم خ م ممة 

 مم يخ ثحبمممغ رشحمميو رشازشبمممحرا رش غممحشا بغميمممح يححيممو رالما مممحش غ ممم خ 

   يخ ثحبغ رشحيو رشيقغقا 

ر  تممحثغش رشت مم غ  ع مما بحمم  رش ممير  رشب ممشغ  يثممو  تيرمم  رشمتممحرو-3 

حش يثحبممممغ رشحمممميو رشازشبممممحرا تتمممممحا  ا ممممغال عممممم  رالمحاممممحة يرالما مممم

 رشطحاحغ رشححشغ . 
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EFFECT OF CUPPER DOPPING ON THE OPTICAL PROPERTIES OF 

ZNS THIN FILMS  

SABRI J. MOHAMMED   AYED N. SALEH     KALID H. YASEEN 

ABSTRACT:  

In this paper thin films of ZnS dopped with cupper has been prepared using thermal chemical spray pyrolysis at 

(623)K and pressure of (1.2)bar.  The optical properties of these films have been measured in the rang (300-900)nm 

,different optical properties has shown different behaviour as the wavelength in reuses as explained in the text .   

 

  


