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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتااای   مترتاا  تمااامی وقوم مااا ی و معنوی 

هایِ ناشی از انجام این ابتکارات  اختراعات و نوآوری

باشد. نقل می دانشگاه محقق اردبیلیپژوهش  متعلق به 

مربوطه و با ذکر  مطل  از این اثر  با رعایت مقّررات

نام  انشااا اح م قق ار بیلی  نام اساااتا  راهنما و 

  انشجو بالمانع است.

 

 

 یکارشاااناساااآموخته  انشفاطمه ارشااااد  اینجان  

علوم پایه   انشکدححالت جامد گرایش -فیزیک رشتهارشاد

که  4155259669 انشجویی به شمارحدانشگاه محقق اردبیلی

نامه ت صاایلی خو  ت ت از پایان 16/1/6144 ر تاریخ  

  خواص اپتیکی و مغناااطی ااای مطااال ااهعنوان: "

ام  "  فاع نمو حم دنی-ها  مغناطی اای یلیپروسااکایت

 شوم که:متعهد می

گونه مدرك نامه را قبالً براي  ریافت هیچ( این پایان9

ت صااایلا یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشااای  ر 

پژوهشی  اخل و ها و مؤسسات آموزشی و سایر  انش اح

 ام.خارج از کشور ارائه ننمو ح

 نامه( مساالولیت ّااّ ت و سااقی تمامی مندریات پایان2

 گیرم.ت صیلی خو  را بر عهدح می

نامه  واّاال پژوهش انجام شاادح توساا  ( این پایان9

 باشد.اینجان  می

(  ر موار ي كه از  ساااتاور هاي علما و پژوهشاااا 4

ابق ضواب  و مقّررات ام  مط ی ران اساتاا ح نمو ح

ّل امانتداری علمی  نام منبع  مربوطه و با رعایت ا

مور  استاا ح و سایر مشخصات آن را  ر متن و فهرست 

 ام.منابع ذكر نمو ح

( چنانچه بعد از فراغت از ت صیل  قصد استاا ح یا 5

بر اري اعی از نشر كتاب  ثبت اختراع هر گونه بهرح

 ا  اشته باشی  از ووزحنامه رو ... از این پایان

معاونت پژوهشااا و فّناوری  انشاا اح م قق ار بیلی  

 مجوزهاي الزم را اخذ نمایی.

نامه مستخرج از این پایان مقاله (  ر ّاورت ارائه6

ها و ها  سمینارها  گر هماییها  کنارانس ر همایش

انواع مجالت  نام  انش اح م قق ار بیلی را  ر كنار 

ن ) انشجو و اساتید راهنما و مشاور( نام نویسندگا

 ذکر نمایی.
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  طرح شااکایت توساا   انشاا اح و ...( را ت صاایلا



 انی پذیرم و  انش اح م قق ار بیلی را مجاز میما

ات مربوطه رفتار با اینجان  مطابق ضاااواب  و مقّرر

 نماید.
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ها  تیکی و مغناطی ی پروسکایت  خواص اپمطال ه نام پدیدآور: و عنوان

 م دنی/فاطمه ارشاد -مغناطی ی یلی
 دکتر صغری میرارشادی –دکتر فرهاد ستاری  : راهنماان استاد

 دکتر شراره میرزایی ان مشاور:استاد

  دفاع:تاریخ

 ص.  190 ات: تعدادصفح

 گروه فیزیک/ نامه:شماره پایان

 چکیده:

 یهاسلول دیدر نسل جد معدنی -هیبریدی آلی یساختارها یریگبکار تیبا توجه به اهمهدف:  

واص خسنتز، ساختار بلوری، یطالعه بر روی، دیودهای نورگسیل و ادوات اپتوالکترونیکی، مدیخورش 

یبه نظر م یضرور ی پروسکایتی بدون سربس اختارها مغناطیس ی، خواص نوری خطی و ییرخطی

و نیز   3FeCl3NH3CHنی معد-یآل هیبریدی یسه بعد یتیپروسکار ساختاپایان نامه  نیرس د. در ا

 4FeCl2)3NH2)2(CH5H6C) و 4FeCl2)3NH3)2(CH3CH)س   اخت  اره ای هیبری دی دوبع دی 

ذکر  یختارهاسا ی، مغناطیسی و اپتیکیکیخواص الکترونبر روی  یآل ونینوع کات ریتاث. اندسنتزشده

  مطالعه شده است. یتجربر طوبشده 

در این پایان نامه، خواص ساختاری، مغناطیسی و نوری خطی و ییرخطی  :ش ناسی پژوهشروش
س اختارهای دو بعدی و س ه بعدی بررس ی شده است. ابتدا این ساختارها سنتز شده اند. تاثیر کاتیون 

های آلی و اتم فرومغناطیس ی در این س اختارها مورد بررسی ارار گرفته است. همینین خواص نوری 

نانومتر مورد مطالعه ارار گرفته  592توسط لیزر پیوسته با طول موج  Z-اروبییرخطی توسط روش ج

رار ا یگوس زریتحت تابش ل ینور از نمونه وات یلندگیبه تراگس  Z-بطور خلاص ه روش جاروباس ت. 

ش   دت نور در  رییدارد. با تغ یش   ده بس   تگ ینمونه در اطراف نور کانون یجائبه جابه زیو ن ردیگیم

 یرخطیی یرا در مورد اثرات نور یشده اطلاعات جالب لیلف در اطراف کانون نور تراگسمخت یهامحل

خواص مغناطیس ی ساختارهای هیبریدی توسط مغناطی   ن،ی. علاوه بر ادهدیمرتبه س وم بدس ت م

 سنج نمونه مرتعش مورد مطالعه ارار گرفت است.

اف گ توانی میه راحتی،  بآل ونیکاتنوع  رکه با تغیی دهدیبدس   ت آمده نش   ان م جاینت :هایافته

رود  یم دیرو ام نیاز ا ساختارها را کنترل کرد. نیا ی، خواص مغناطیسی و خواص نوری ییرخطیانرژ

 .بهره برد یکیو اپت یکیساختارها در ادوات الکترون نیکه بتوان از ا

از  بیترت مرتب ه دوم ب ه یریمرتب ه س   وم و فرااطبش پ   یرخطیی یرفت اریپ   گیری:نتیج ه

بخش  دیمرتبه س  وم بزرگ، نو تیرخطیی نیاند. احاس به ش  دهم esu    24-10و esu   2-10ی هامرتبه

. همینین باش   دیمی کیدر ادوات فوتون یمعدن-یآل یدیبریه یدوبعد یس   اختارها یریامکان بکارگ

ساختارهای که ماده آلی آن، نسبت به ماده آلی سایر  4FeCl2)3NH2)2(CH5H6Cساختار هیبریدی 



تری اس   ت، دارای مغناطش اش   باعی بزرگتر بوده و میدان های درش   تمولکول مورد مطالعه، دارای

 تواند اابل صرف نظر باشد. وادارندگی آن نیز بسیار ناچیز بوده و می

 

پروس کایت دوبعدی و سه بعدی، سوپرپارامغناطی ، پ یرفتاری ییرخطی مرتبه  های کلیدی:واژه

 .Zشکست ییر خطی، جاروب سوم، ضریب 
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

و  یدیخورش   یها، س  لولدیودهای نورگس  یل مانند مدرن یتجار ینور یهااکثر دس  تگاه

چند دهه  یط در .اندته ش  دهی س  اخمعدن یهایهادمهیاس  ا  ن بری رخطیی ینور یهادس  تگاه

ست. مواد آلی صورت گرفته ابر  یمبتن یهادستگاه دیتولزمینه  در یاریبس یهاشرفتیگ شته، پ

معدنی با تلفیقی از خواص مطلوب مواد آلی و  -از س   وی دیگر اخیرا س   اختارهای هیبریدی آلی

اع مختلفی هس  تند که معدنی مورد توجه ارار گرفته اس  ت. این س  اختارهای هیبریدی دارای انو

توان به س اختارهای دوبعدی و س ه بعدی، س اختارهای هیبریدی بدون س رب و ساختارهای می

 هیبریدی مغناطیسی اشاره کرد.

معدنی ذکر  -های آلیدر این ف   ل مطالبی در مورد س  اختار دو بعدی و س  ه بعدی هیبرید

دی و س   ه بعدی را معرفی های دو بعکنیم. س   خ  خواص الکترونیکی و نوری پروس   کایتمی

 خواهیم کرد و در ادامه خواص مغناطیسی این ساختارها بررسی خواهد شد.

 

 ساختارها  پروسکایتی سه ب د  و دو ب د  -1-2

معدنی از لحاظ ترکیب و فرمول و اجزا دارای تنوع زیادی اس  ت، اما  -س  اختار هیبریدهای آلی

س اختار هیبریدی سه بعدی این کانی ب ورت  بطور کلی س اختاری نس بتا س اده دارد که فرمول 

3AMX ب  اش    د. در ای ن ف رم ول م یM  نش    ان ده ن  ده فلزات دو ارفیتی از جمل  ه

(+2,Ge2+,Pd2+,Ca2+,Ni2+,Co2+,Fe2+,Mn2+,Cd2+Sn2+,,pb2+Eu اس   ت. همینین )A  بیانگر

با طول  ( و یا کاتیون آمینیCa, Cs, Rb, Liیک کاتیون تک ارفیتی که شامل عناصری مانند )

 (Mitzi, et al. 2001) باشد.( میCl, Br, Iاز عناصر هالوژنی مانند )  Xمناسب است، نیز

 ( نشان داده شده است.9-9معدنی سه بعدی در شکل ) -واره هیبریدهای آلیساختار طرح
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اتصال  ساختار شبکه با ساختار پروسکایت سه ب د  و -6-6شکل

 .(Cheng and Lin 2010) هاها درگوشههشت وجهی اکتاهدرال با

ارار   6MXهایی با فرمول های مکعب هشت وجهیدر س اختار سه بعدی بیان شده، در گوشه

های ایجاد شده در میان نشان دهنده کاتیون فلزی یا کاتیون آلی است که حفره  Aگیرند. کهمی

 A هایشود. یونزنه میها در کل این شبکه مواکند، بدینگونه ترتیب بارها را پر میهش ت وجهی

با  Xهای گیرد و یونها ارار می( در یک س   لول واحد مکعبی، درگوش   ه2،2،2با مخت    ات )

در مرکز مکعبی ب  ا مخت     ات   Mه  ا و ک  اتیون( در مرکز وج  ه2،2/2،9/9مخت     ات )

 .(Cheng and Lin 2010) شود( وااع می2/2،9/2،9/9)

شود. از طرفی تقارن مکعبی برای ش احاطه میاآنیون در همس ایگی 92توس ط A هر کاتیون 

ی چندین عامل تواند نتیجهباش   د. انحراف از تقارن مکعبی میآل میپروس   کایت یک حالت ایده

 است.A ی کاتیون باشد که اولین تاثیر آن بدلیل اندازه

 Å 9/2برای س  اختار پروس  کایتی س  ه بعدی پایدار کمتر از  Aش  عاع مناس  ب و مجاز کاتیون 

در صورتی که این شعاع بیشتر یا مساوی این مقدار باشد ساختار پروسکایت یک بعدی باش د، یم

و خ   وص  یات و ابعاد  تاثیر زیادی روی ثباتA ی کاتیون ش  ود. از طرفی اندازهو دو بعدی می

 اپتوالکترونیکی این ساختارها دارد. 

باشد  XRM+(R√𝟐=XRA+R( پ  این ش عاع یونی باید دارای یک نس بت هندس ی به صورت

یک ضریب  1گلداشمیت 9127ها بیانگر شعاع یونی هرکدام از عناصر است. در سال  Rکه در آن 

معدنی پیشنهاد کرد -برای پایداری و اس تحکام س اختارهای هیبریدهای آلی 2حد مجاز )تلران (

مربوط به ی ش  عاع که براس  ا  همین رابطه تعریف ش  ده اس  ت و یک راهبرد برای تنظیم اندازه

 تقارن مکعبی است.

                                                             
1Goldschmidt 
2Tolerance factor 
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 tتعریف شده که فاکتور مجاز  XRM+(R√𝟐)/XRA+t= (R(این ضریب مجاز )تلران ( ب ورت

 A ،Xهای شعاع یونی متناار با یون M Rو AR،X R( اس ت، که t <1.050 0.78 >به ص ورت )

آید و اگر درمی 3باش د، در این  ورت س اختار به صورت تتراگونال t>1اس ت که اگر مقدار   Mو

t=1  باش  د این ترکیبات هیبریدی دارای س  اختار مکعب گونه خواهد بود و در ص  ورتی کهt<1 

 (Cheng and Lin 2010خواهد داشت. )  4باشد ساختارتمایل به اکتاهدرال

کامل، یک در نظر گرفته شده است و  ها با ساختار مکعبیب ورت نظری، برای هیبرید tمقدار 

بدست آمده است. در  t>0.8<0.9مقدار برای بیش تر س اختارهای  مکعبی  در حالت تجربی این

و برای هیبریدهای  t>0.89<1ح الت عمومی برای هیبریدهای اکس   یدی با س   اختار مکعبی 

 است. t>0.89<1.11هالیدی این مقدار 

 3MX3NH2n+1HnCتواند به ص  ورت اس  ت، می 3AMXفرمول عمومی هیبریدها که ب  ورت 

معدنی س  ه بعدی خوانده  -ش  ود و هیبرید آلیش  کل آلی هیبرید به آن گفته میکه  باش  دنیز 

های های آلی توسط یک ساختار اف  گونه که توسط نیمه هادیشود. در این ساختار، مولکولمی

تواند توسط یک می Aش وند دارای یک محدودیت فاایی هستند وکاتیون هالید فلزی احاطه می

 (Mirershadi, et al., 2018) .کاتیون کوچک جایگزین شود

 

 ها  دو ب د  اص الکترونیکی پروسکایتخو -1-2-1

بسیاری از خ وصیات مواد، مرتبط با ساختار انرژی بوده و خواص مواد وابسته به تغییر ساختار 

ها میتوان ساختار انرژی و های ناخال  ی و با اعمال فشار به نیمه هادیانرژی اس ت. با افزودن اتم

خواص الکترونیکی را ب ه دنبال دارد. در س   اختار نیز گ اف انرژی مواد را تغییر داد ک ه تغییرات 

ها، به اختلاف انرژی بین مقدار بیشینه باند ارفیت و الکترونیکی جامدات، در نیمه رساناها و عایق

های ذاتی این گاف ثابت ش  ود که در نیمه رس  اناکمینه انرژی باند رس  انش، گاف انرژی گفته می

توان کنترل کرد. ی گاف را با افزودن دایق ناخال ی میزهاس ت و در نیمه رساناهای ییرذاتی اندا

دهد. نیمه رس اناها دارای ساختار ی جامد را نش ان میگاف انرژی میزان رس انندگی در یک ماده

 باشد که در اینها میتر از نارسانامش ابه با نارس اناها هس تند اما باند گاف انرژی نیمه رساناها کم

ت آوردن مقدار کمی انرژی در اثر تابش نور یا گرم شدن یا برخورد بین ها با بدسص ورت الکترون

 (Gurevich, et al.,1990)توانند از نوار ارفیت به نوار رسانش انتقال یابند. ها میالکترون

 

                                                             
3Tetragonal 
4 Octahedral 
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لازم ب کر اس ت که گاف انرژی نیمه رس اناها می تواند به دو ص ورت مس تقیم و ییر مستقیم     

توانند از نوار ارفیت ها می(. در حالت گاف انرژی مستقیم، الکترون2-9کل وجود داشته باشد )ش

ی ثابت انتقال یابند ولی در حالت گاف انرژی ییر مس  تقیم این انتقال با به نوار رس  انش با تکانه

دیگر  کند و به عبارتپ یرد. یعنی ش بکه انرژی را ب ورت فونون دریافت میتغییر تکانه انجام می

 (Gurevich et al.,1990)شود.هدر رفتن گرما می باعث به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Valavanis 2009(گاف م تقیم ب(گاف غیر م تقیم الف  -5-6شکل 

گاف انرژی ساختارهای پروسکایتی با توجه به نوع اتم هالوژن موجود در ساختار و برخی عوامل 

 در اثر برخی عوامل خارجی مانندتواند به صورت مستقیم یا ییر مستقیم باشد. همینین دیگر، می

را  توان گاف انرژی مستقیماعمال تنش مکانیکی یا اثر فشار، علاوه بر تنظیم اندازه گاف انرژی می

  (Mirershadi, et al., 2019)به ییرمستقیم و یا بالعک  تبدیل کرد. 

 

 ها  دو ب د خواص اپتیکی پروسکایت -1-2-2  

معدنی به  -آلیی بس یاری از مطالعات انجام ش ده تاکنون در مورد س نتز ساختارهای هیبرید

های معدنی است. امروزه به های آلی و لایهمنظور بررس ی نوع پیوندها و شیوه برهمکنش بین لایه

دلیل داش   تن خواص اپتوالکترونیکی، الکترولومینس   ان  و خواص اپتیکی ییرخطی و همینین 

ش یافته رخواص فوتولومینس ان ، بکارگیری از این ساختارها درادوات اپتیکی و الکترونیکی گست

 (Era, et al., 1994است. )

 ب( باند گاف غیر مستقیم الف( باند گاف مستقیم
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 -بر روی س   اختارهای هیبریدی آلیمطالعات اولین  9188ه انامورا و همکارانش در س   ال 

ها در تونکس   یای دو بعد یخواص نورمعدنی را به منظور افزایش انرژی اکس   ایتونی و بررس   ی 

 (Hanamura, et al., 1988)انجام دادند.  یکوانتوم یهاچاه

میان  Pb(II) وGe(II) ، Sn(II)فلزات دوارفیتی متش  کل از  دو بعدی هایتایپروس  ک ،راًیاخ

ها توجه زیادی را به خود های الکترونیکی منح    ر به فرد آنی، به دلیل ویژگیدیه ال یه اورق

 یاهورق که دهدیم لیرا تشک یس اختار چاه چند کوانتوم کی یعیبه طور طباند. که جلب کرده

 .کنندیعمل م س  دبه عنوان  یآل یهاهیلا و به عنوان چاه کوانتومی 6MX از معدنی یهاد مهین

ر مقایسه د یشتریب اریبس یانرژباند  فاص لهو دارای  دارند یکمتر کیالکتر ید ی ثابتآل یهاهیلا

 حالت کوت یمتفا کیالکتریدثابت با  ایی لایهس   اختار دو بعد .های معدنی هس   تندب ا ل ایه

در . کندیم ریرا امکان پ  معدنی یهاد مهین یهاورق در بالا پیوند یبا انرژپ ای دار  تونیاکس   

خواص  و ان س  ینیالکترولومخاص  یت ، موثر نس  ان یمانند فوتولوم یجالب ینور یخواص  ، جهینت

 Cheng and Lin 2010) ). دهندیاز خود نشان م ی مرتبه سومطنوری ییرخ

. متفاوت استدوبعدی  تایدر پروسک های مختلفوژنهالمربوط به بازتابی  طیفو  ج بطیف 

 ینیگزیجا با 4PbX2)3NH2CH5H6(Cفوتولومینسان  برای  طیف ج ب وطیف عنوان مثال،  به

که طیف بازتابی   ش   ودیمش   اهده م (9-9)در ش   کلمقدار مختلفی دارد. متفاوت ی هاهالوژن

 .  کندیمباشد تغییر   X = I→ Br→Cl ی کههنگامفش ی و سخ  به بنآببه سبز  از یانتشار
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 c´, b´(a ,´(سن انیفوتولومطیف  و (a, b, c) ر جذب نوطیف  -1-6شکل

  3NH2CH4H5(C(c,c 4PbCl2)´( و  C)3NH2CH4H5(C، )´(b, b 4PbBr2)3NH2CH4H5(a, a 4PbI2)´( برا

Cheng and Lin 2010)) 

 

ای، از نظر اپتیکی سد آلی نقش مهمی ندارد و ای دوبعدی لایهدر بیش تر کاربردهای س اختاره

باش   د. همینین بخش آلی تعیین کننده عرد س   د چاه معدنی تعیین کننده خواص اپتیکی می

های مختلف در اس   مت آلی، کاتیون فلزی یا نوع پت انس   ی ل خواهد بود. پ  با انتخاب ترکیب

 باشد. مثلا طولول موج گسیلی امکان پ یر میهالوژن، در گس تره وسیعی از طول موج، کنترل ط

با فلز  یتیو ساختار پروسکاموج گس یلی س اختارهای پروسکایتی دارای فلز سرب در ناحیه مرئی 

 باشد.ژرمانیوم و الع در ناحیه فروسرخ می

را با فلزات  4MI2)3NH9H4(Cخاص یت نورزایی ساختارهای دو بعدی هیبریدی  4-9ش کل  

دهد. برای س  رب، جدول تناوبی نش  ان می IVBاز ژرمانیوم تا س  رب از گروه  دوارفیتی مختلف

نانومتر که پهنای پیک آن در ن  ف بیشینه  525 طیف نورزایی دارای اله واض حی در طول موج 

ن انومتر بوده اس   ت. همینین برای الع و ژرمانیوم یک جابجایی اله نورزایی به  22ارتف اع برابر 

و  nm625 ای در طول موج ر دیده ش  ده اس  ت و به ترتیب دارای الههای بلندتطرف طول موج

nm 612 ،یفلز ونیکات رییبا تغ هس   تن د. به طور کلی M  ژرمانیوم به  نیزو  العبه  س   رباز



 02 نامههای استخراج شده از پایانفهرست مقاله

 

ها و نیز افزایش طول های نورزایی نش  ان دهنده کاهش ش  دت نورزایی، افزایش پهنای پیکطیف

 (Cheng and Lin 2010)موج تابش نور بوده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با فلزات  4MI2)3NH9H4(Cطیف نورزایی ساختارها  هیبریدها   -9-6شکل 

  مختلف

(Cheng and Lin 2010) 

 

 

را با تغییر اتم  4PbX2)3NH9H4(Cنمودار ج ب و نورزایی ساختارهای هیبریدی  5-9شکل 

های ج ب این ساختارها بیانگر یفدهد. طهالوژن موجود در ساختار از کلر به برم و ید نشان می

دیده  هایکاهش گاف انرژی با تغییر اتم هالوژن از کلر به ید می باشد. لازم به ذکر است که پیک

شده در طیف ج ب چنین ساختارهایی به علت ج ب اکسایتون بوده و نیز جابجایی استوک  

نده گ ار اکسایتونی است. این های نورزایی و ج ب نشان دهنانومتر بین پیک 95کوچک به اندازه 

تغییرات در انرژی گ ار الکترونی مربوط به نوع اتم هالوژن بوده و نشان دهنده اثر ساختار الکترونی 

 (Cheng and Lin 2010)بر هیبریداسیون اتم هالوژن و کاتیون فلزی است. 
 

nm9/457 =exλ 

Ge 

Sn 

Pb 
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  X= Cl, Br, Iبا  4PbX2)3NH9H4(Cطیف جذب فیلم نازک هیبریدها   -2-6شکل 

(Cheng and Lin 2010) 

       

 

 ها  دو ب د خواص مغناطی ی پروسکایت-1-2-3

معدنی دارای خواص  -های گ شته نشان داد که هیبریدهای آلیمطالعات گسترده در طی سال

 یاهساختارمعمولاً از معدنی  -آلی یدهایبریهفرومغناطی ، و خواص فتوولتائیک و ییره هستند. 

به  وهای معدنی چگونگی ات ال اسمتبه  گیبس ت که ش وند،یم لیتش ک یو س ه بعد بعدی دو

 (Aqee, et al., 2018) دارد.ها و هالوژن یآل یاندازه اجزا

 9174در سال   Cu(ІІ)و Mn(ІІ)های هالیدی بررسی در مورد خواص مغناطیسی پروسکایت

 یکیبات هالیدهای فلزی به دو دس  تهانجام گرفت، که در این بررس  ی تر 5توس  ط دجون و مدیما

 باتیترکفرومغناطیس ی و آنتی فرومغناطی  تقس یم بندی ش ده است. ساختارهای سه بعدی با 
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 دراز مدت یسیمغناطخاص یت  Cu(II)، م  Fe(II، آهن ) Mn(II، منگنز )Cr(II) کرومعناص ر

 ((Bellitto, et al. 2015. دهندیرا نشان م نییپا یدماها در

 ی با فرمول شیمیاییدیبریهساختار  در ،یکیو فروالکتر خواص فرومغناطیس یمثال،  به عنوان

4CuCl2)3NH2CH2CH5H6(C 4 که برای س ادگی ب ورتCuCl2PEA) )شود. خواص بیان می

ی  برا س   میمکان ینس   ب تیکه اهم یدر حال ،ردیگینش   ات م معدنیاس   مت  ازمغناطیس   ی 

گشتاور دو یی جابجا برای 3NHاز گروه  یناش یش نظم چرخ هنوز مورد بحث اس ت: کیفروالکتر

 یهاونیاز  یسیمغناطخواص ، یمعدن - یآل یدهایبریدر ه کند.یکمک م Aگروه  ونیکات یاطب

   شود.ی ناشی میتایپروسک هایلایه یفلزات انتقال

 

 

 هدف از پژوهش-1-3

توجه پژوهشگران ارار مورد  ،هامعدنی و بکارگیری آن-هیبریدهای آلیسنتز  یراخ یهادر س ال

 ،یسیمغناط دلیل داشتن خواصبه  نیو همین یساختار یبالا اریتنوع بس لیدل بهو  اس تگرفته 

کاربردی بسیار خوبی را دارا هستند. بنابراین مطالعه  لیپتانسی و نوزایی بالا، رخطیی ینورخواص 

اختارها به روش ساده رس د در این پایان نامه س نتز این سروی این س اختارها ض روری بنظر می

 شیمیایی انجام شده است.

توان با اس  تفاده از این که می اس  ت یو معدن یآل یاجزامناس  ب خواص  ، داراینوع مواد نیا

معایب هر کدام از و بدس   ت آورد که دارای مزایای هر بخش بوده را  مزی ت، س   اختار هیبریدی

وش ر کیبه  یابیدست. امروزه تلاش برای ه استبرد نیاز ب ایکاهش داده نیز را های مربوطه بخش

 لیبه دلاینگونه س اختارها شده است. توس عه اعث افزایش س رعت بیی اثر هم افزا کا یآل ب دهیا

ی ودهایدر ابزارهای اپتیکی والکترونیکی مانند د این س   اخت ارها،منح    رب ه فرد  ینور خواص

د. از طرفی مطالعه گاف انرژی که به انی پیدا کردهعی، کاربرد وسهای خورشیدیسلولنورگسیل و 

خواص و  نیهمینرس   د. باش   د ض   روری به نظر میها میعنوان یک عامل مهم در نورزایی آن

باشد. بنابراین ی این ساختارهای هیبریدی از مباحث جالب و مورد توجه میس یمغناطکاربردهای 

 باشد. وع ساختارها میهدف اصلی ما در این پژوهش بررسی خواص اپتیکی و مغناطیسی این ن
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Abstract 

Research Aim:  According to the recent remarkable developments of the organic-inorganic hybrids 

in the next generation solar cells, light-emitting diodes and optoelectronics devises, investigation of 

the synthesis strategies, crystal structure, magnetic properties, linear and nonlinear optical properties 
of lead-free halide perovskites seem to be necessary. In this study, 3D CH3NH3FeCl3 Organic–

inorganic perovskite and 2D hybrids, (CH3(CH2)3NH3)2FeCl4 and )C6H5(CH2)2NH3)2FeCl4 have been 

prepared. The effect of organic cation on the electronical, magnetic and optical properties of the 
structures have been studied experimentally. 

 Research method: In this thesis, we report on the structural, magnetic, optical and nonlinear optical 

properties of 2D/3D hybrids. Hybrid structures are synthesized. The roles of various organic cations 

and ferromagnetic atom in this structure were studied. Then, we investigated their nonlinear optical 
properties using a Z-Scan technique, by continuous laser beam with a wavelength of 532 nm. Briefly, 

the Z-scan technique is dependent on the evaluation of the transmission of a sample when it is 

irradiated by a focused Gaussian laser beam and its position is translated through the beam waist of 
a focused beam along propagation direction. As the sample experiences different laser intensities at 

different positions, the recordings of the transmission as a function of the Z coordinate provide 

information about the third order nonlinear effects. Furthermore, the magnetic properties of hybrid 

structures have been studied by VSM magnetometer.  
Findings: It is observed that the energy gap, magnetic properties and nonlinear optical properties 

can be adjusted by changing the type of organic cations. 
Conclusion: The corresponding third-order susceptibilities and second-order hyperpolarizability 

are calculated to be as large as 10-2 (esu) and 10-4 (esu) under laser excitation, respectively. Showing 

large third-order optical nonlinearity, suggest the potential of the two‐dimensional organic-inorganic 

hybrids in photonics applications. Also, the C6H5(CH2)2NH3)2FeCl4 hybrids show the 
superparamagnetic behavior due to the large organic chain, large saturation magnetism, and 

negligible value of coercivity field. 
 

Keywords: 2D/3D perovskite, superparamagnetic, nonlinear susceptibility, nonlinear refractive index, Z-
scan technique. 
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