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Abstract 

Interesting electronic and catalytic properties of two-dimensional MoS2 few-layers have recently 

attracted the attention of researchers. In this paper, the synthesis of MoS2 nanoflakes standing on 

the SiO2/Si substrate in the process of rapid sulfidation by chemical vapor deposition has been 

reported. Material characterization was performed using Raman spectroscopy, XRD and FE-

SEM. The XRD results indicate the dominant phase of 2H-MoS2 and the distance between the 

two leading peaks of E1
2g and A1g in the Raman dispersion confirms the thickness of 6 to 10 

atomic layers. According to the experimental data, the growth mechanism was introduced based 

on the nucleation and the growth of two-dimensional islands. In the next stage, it was based on 

the coalescence of these two-dimensional islands, and in the final stage, it was based on the 

growth of standing nanoflakes. These structures, which have active sites on the edges, have many 

potential and promising applications in fine transistors, gas sensors and catalytic reactions. 
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 چکیده

جلب کرده است. خود بهرا محققان توجه امروزه  2MoS هاي دوبعديچندلایه یستیکاتال يهایژگیو و جالب یکیخواص الکترون 
 ،ییایمیرسوب بخار ش روشبه عیشدن سر دیسولف ندیفرآ در Si/2SiO هیرلایز يرو ستادهیا 2MoS يهانانوپوسه دیتول مقاله نیادر 

دهنده  نشان XRD جینتا .دیگردانجام  FE-SEMو  XRD رامان، یسنجفیمواد با استفاده از ط یابیمشخصه. است شدهگزارش 
 قیتصد را هاپوسه يبرا یاتم هیلا 10تا  6ضخامت  ،رامان یدر پراکندگ g1A و 2g1E ۀبرجست ۀقل دو ۀفاصلو  2MoS-2Hغالب  فاز

 ریجزا وستنیپ مهبه يو در مرحله بعد يو رشد دوبعد يبندرشد را بر اساس دانه مراحل ،یتجرب يهادادهبه توجه با .کندیم
 يادیزفعال  يهاتیسا که ستادهیا يساختارها نیا .میاکرده یمعرفمتصل  مهبه ستادهیا يارشد پوسه یینها ۀمرحل در و يدوبعد

 خواهند یتسیکاتال يهاو واکنش گاز يحسگرها ف،یظر يهاستوریترانزدر  ياریبس ةکنند دواریام وبالقوه  يکاربردهادارند  هالبه در
  .داشت

 ییایمیش بخار یدهرسوب روش ،2MoS يهاپوسهنانو ،(TMDCs) واسطه فلزات کالکوژنيد ،يدوبعد مواد: گانواژدیکل
(CVD)  

   مقدمه

 ساخته شده از يدوبعد يهارسانامین امروزه   
 لیپتانس يدارا s)C(TMD 1واسطه فلزات کالکوژنيد

 دیجد یکیالکترون قطعات در يادیز اریبس يکاربرد
عنوان به )2MoS( دیسولف بدنیمول. ]1-4[ باشندیم

ه ک نقصیب گرافن با سهیمقا درخانواده  نیا از يعضو
 در میمستق گافبا  رسانانیم کی ،ندارد يانرژ گاف

 در يکاربرد لیپتانس يدارا که است eV 8/1 حدود
و  ک،ی، نانوالکترونکینترونیاسپ ،یستیکاتال يهاحوزه

و  یمنطق يمدارهادر  کیاپتوالکترون قطعات

                                                        
 مسئول:  نویسنده Iraji@sharif.ir 

1 Transition metal dicalcogenides (TMDCs) 

 افگ رییتغ تیماده قابل نیا. ]4-8[ باشدیم ریپذانعطاف
 هیلاتک يبرا eV 8/1از  یاتم يهاهیلا افزودن با يانرژ
از جمله  .دارد زین يبعدتوده سه يبرا eV 23/1تا 

انواع توان یم، 2MoSنازك  ۀیلا دیتول يهاروش
 دیتول ،]9[ یستالیاز توده کر يبردارهیمختلف لا

 نام را ،]11[ یکیزیبخار ف سوبو ر ]10[ دروترمالیه
 قی، کنترل دقمتنوع دیتول يهاروش نیا وجود. با برد

مساحت بزرگ هنوز با  ییهانمونه ۀیو ته هیضخامت لا
 امروزه. ]12-15[ است ماده نیا دیتول يبرا چالش کی

 ،کیاستفاده در قطعات الکترون ۀتوسع و ساخت يبرا

mailto:Iraji@sharif.ir
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با  2MoS يهاهیلا 2ریپذاسیمق دیتولبه شتریب محققان
 (CVD) ییایمیرسوب بخار ش روشبه یعال تیفیک

از پارامترها  ياریروش، بس نیدر ا. ]16[ دارندتوجه 
دما،  رییسرعت تغ ،مادهشیپ مقدارو  هیرلایز يمانند دما

 خودگاز حامل و البته،  انیزمان رشد، فشار، جر
را  2MoS ۀیلا يگذاررسوب ندیتوانند فرایم مادهشیپ

 يتر کردن سولفوردار روش قرار دهند. ریثأتحت ت
 نیاول مادهشیپ عنوانبه )3MoO( بدنیمول دیاکس
طور گسترده بوده و به 2MoSنانومواد  دیتولدر  کردیرو

 ۀسیمقا با. ]17-20[ مورد مطالعه قرار گرفته است
که  ندو همکاران نشان داد یلمختلف،  يهامادهشیپ
3MoO ییایمیرسوب بخار ش يبرا ماده نیبهتر 

 )CVD( 2 نازك يهاهیلاMoS 21[ باشدیم[  .
 در يبلور 2MoSرشد  ندیو همکاران فرا یعانجم
 یبررسرا  Si/2SiO هیرلایز يرو بر بزرگ ةانداز
دو مرحله  ندیفرآ بر یمبتن آنانروش  .]22[ اندکرده

و  دروترمالیبا روش ه 3MoO يهانباونانو ر دیتول
عنوان منبع بهCVD  ستمیس در آنها از استفادهسپس 

Mo 2 رشد يبراMoS رشدها نیا جینتا. ]22[ باشدیم 
 فرمبه ماده نیا يهابلورك لیتشککه  دهدیم نشان
 نسبت تواندیم آنها جهات که است یکرونیم يهاورقه

با توجه  .]23[ باشد يعمود ای و یافق هیرلایزبه
داقل حبه يبرا لیتماو در حالت توده  ياهیلا ساختاربه

 ،هیاول لحمرا در رسدیم نظربهسطح،  يرساندن انرژ
 دییأرا ت نیا هاگزارش اغلب که است ارجح یافق رشد

 2MoSر یجزا معمولاً  رشد مرحله نیا در .دنکنیم
 یثلثم شتریب( هیپا ۀصفح يو مواز يدوبعد صورتهب

حداقل  هک باشدیم) شودیم ختم بدنیلاتم موبه که شکل
 درش يبعد مراحل در. اما دارد را ختهیآو وندیپو  يزبر

 باشدیم يصورت عمودبه ای و ستادهیا نسبتاً ياپوسه
 .]6[ است ادیز اریبسها فعال لبه يهامکان تعداد که

                                                        
2  Scalable 
3 Hopping 
4 Dangling bonds 

 ه،یالریو ز هیلا يهاشبکه تطابق عدم لیاز قب یعوامل
است رشد را  ممکن یطیمح طیو شرا یسطح صینقا
. دننک لیتبد هیرلایز يرو بر ستادهیا صفحات نیابه

 یکیزیخواص ف ،رشد حالت نیاکه در  رودیم راانتظ
 یکیرمقاومت الکت مثلاً . باشد یبا رشد افق متفاوت ۀیلا

 يهانانوورقه در هیرلایز صفحه يموازشده  يریگاندازه
2WS حهصفخارج از  مقاومت ازتر کمدو مرتبه  باً یتقر 

 در رسانش يبرا يسازفعال يانرژ وشده  گزارش
 نی. چن]24[ ابدییم کاهششش برابر  تاجهت صفحه 

 نیب رسانششود که یم دهید زین 2MoS يبرا یاثرات
 پرشتوسط  غالباً، صفحهخارج از در جهت  ياصفحه
 وجود لیدلبه .]25[ افتدیم اتفاق )نگی(هاپ 3هافونون

 ،ادیز 5ينسبت ابعاد و) ختهی(آو 4نشده پر يوندهایپ
 نیدر ا واجذب و جذب يندهایفراو سرعت  زانیم

و  يحسگر يکاربردها در که ابدییم شیافزا ساختارها
در معرض  يهالبه. ]27و26[ اندتیاهم حائز یستیکاتال

از  ياریدر بس توانندیمفعال هستند و  ییایمیش لحاظ از
 دیولمانند ت یحساس يو کاربردها یستیکاتال يهاواکنش

، واکنش تکامل ]29[ ستی، فوتوکاتال] 28[ دروژنیه
کردن  سولفوردار ستی، کاتال]HER(6 ]03( دروژنیه
 و ]31[ گوگرد از روغن باتیحذف ترک يبرا دروژنیه

 را ینقش مهم ]32[ یدانیاثر م يهاستوریترانز عملکرد
 تواندیم رشد روش شد اشاره که طورهمان کنند. فایا

 گرچه .باشد ثرؤم ياورقه يساختارها يریگجهت در
 يهاهیلا لیو تشک رشد هیمراحل اول يمتعدد مقالات

 يراباما  ،اندداده گزارش را CVD روشبه 2MoS یافق
چند  فقطروش  نیابه 2MoS يهاهیلا يرشد عمود

 توسطالگو  جادیا مثلاً . است موجودگزارش محدود 
استفاده از  ای و هیرلایز يرو بر يفلز يگذاربذر

 نایآلوم قالب و، ]Ni ]33 يهامانند شبکه ییهاقالب
 ینازک هیلا از استفاده ای و ]34[ سوراخ دار زشدهیآنودا

5 Aspect ratio 
6 Hydrogen evolution reaction 
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و استفاده از صفحات گرافن  ]35[ یآل يهاارتقادهندهاز 
، مطالعات گزارش شده انی]. در م36[ يکربن سه بعد ای

صورت به 2MoS هیچند لا ایتک  يهاورقهنانو دیتول
، CVDروش به ژهیو، بههیرلایز بر ستادهیا يعمود

 چند مرحله ای و دهیچیپ يهاندیفراشامل  یطور کلبه
 همکارانو  نگوای]. ا36است [خسته کننده  یطولانرشد 

درجه) را در طول  90تا  0(از  هیرلایز هی] اثر زاو37[
مورد مطالعه  2MoS يعمود يهاورقهنانو CVDرشد 

 يعمود يهاورقهنانو رشدکه  ندو نشان داد ندقرار داد
درجه  90 هیرلایز ۀیزاودر بالا  یو چگال تیفیبا ک

] رشد 38[ نو همکارا انگی راًی. اخاست ترمحتمل
CVD 2 يعمود يهاورقهنانوMoS  يرو بررا 

گزارش  يکاربرد نور يبرا p-GaN يهالهیمنانو
 يهاقالبمقاله بدون استفاده از  نیا در .اندهکرد

 رب ستادهیا صفحات از متشکل ییهاهیلا ،دهندهجهت
 و داده رشد CVDروش به Si2SiO/ يهاهیرلایز يرو

مدل  یربتج جیو با استفاده از نتا استشده یابیمشخصه
  .است هدیگرد هیرشد ارا

  کار روش
بر  2MoS ياهیلا يرشد کنترل شده نانوساختارها   
کوره  کیبا استفاده از  iS/2SiO هیرلایز يرو

Thermo-Scientific (Model Lindberg Blue 
M) 3 يپودر يهاماده شیپاست. انجام شدهMoO  و

S گمایاز س کرومتریم 150از  کمتر ةمتوسط انداز با 
 اتیجزئ. ندشد يداریخر) 99/99٪خلوص  با( چیآلدر
 25است.  لیذ شرحبه CVD روشبه رشد يهاشیآزما

در  واقع نایآلوم ۀبوت کیدر  3MoO پودر از گرمیلیم
) قرار داده 1حرارت ۀمرکز کوره (منطق در يکوارتز ۀلول

 بوته يشده در بالا زیتم iS/2SiO يهاهیرلایزشد. 
 نایآلوم گرید ۀبوت. ندقرار داده شد 3MoO يحاو نایآلوم
وره ک یرونیب ۀگرم پودر گوگرد در لبیلیم 625 يحاو

                                                        
7 Scanning Electron Microscopy 

 ۀ(منطق 3MoO بوتهاز  يمتریسانت 14ۀفاصل در
عنوان گاز آرگون خالص به از .گرفتقرار ) 2حرارت

 3MoOگوگرد و  يبخارهاانتقال  يگاز حامل برا
 طیشرا جادیا يبرا .شد استفاده هاهیرلایز سمتبه

لوله  توانیم هانمونه و هابوته يبرا ییمناسب دما
با حرکت  یعنی .جا کردهکوارتز را در داخل کوره جاب

 و 2ییگرما ۀداخل منطق یآرامبه S يدادن بوته حاو
را کنترل  3MoOکردن  سولفوردار روند ،آن عیسر ریتبخ

 رونیدما از ب یکیاپت يریگاندازه باما  ندیفرا نیدر ا کرد.
که  م،یانتخاب کرد ياگونهرا به S بوته مکانکوره 

 يهاشیآزما از پس .شود جادیا اشباع فوق طیشرا
درجه  شیافزا )الف :شامل یینهادستورالعمل  ددمتع

 عبور و گرادیسانت ۀدرج200کوره تا  1ۀحرارت منطق
 sccm500سرعت ثابت با  قهیدق30مدت به Arگاز 

 ها،هیرلایز سطحاز  طلوبنام يهامولکولحذف  يبرا
 850يدمابه 1هیناح رساندن )بماده. شیکوارتز و پ ۀلول

 بر گرادیدرجه سانت 42یشیافزانرخ  با گرادیسانت درجه
 نیدر ا کهزمان رشد  مدت يبرا دما داشتنو نگه قهیدق

 کهیزمانذکر است به لازم .باشدیم قهیدق3 مطالعه
 در 2ۀمنطق رسد،یم گرادیسانت درجه850 يدمابه 1ۀیناح
    .دارد قرار گرادیسانت درجه185 حدوداً  يدما

  یابیمشخصه
شده با استفاده از  دیتول يهاهیلا ساختار   
 مدل )SEMFE( 7یروبش یالکترون کروسکوپیم

FEI Quanta 600 FEG  رامان توسط  يهافیطو
 کیموج تحربا طول Renishaw inVia ستمیس

 يکرومتریم5 ۀچیو در کرومتریم20نانومتر، شکاف 488
 )XRD( 8کسیا پرتو پراش يهاشیآزما. ندشد زیآنال

 Cu-Kαبا تابش  X'Pert پسیلیف دستگاه فاده ازتبا اس
  . گرفتانجام 

8 X-Ray Diffraction 
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  جهینت و بحث
از  ،2MoS يرشد نانوساختارها مراحل کار، نیدر ا   

متراکم  يعمودرشد  يریگشکل تا یزنجوانه ۀمرحل
چند  2MoSرشد  طی. شرااست گرفتهقرار  یمورد بررس

 يبه نانوساختارها دنیرس يبرا CVDروش به هیلا
. در دیگرد يسازنهیبه Si/2SiO هیرلایز يبر رو ستادهیا

 ،ییایمیواکنش ش يمانند دما یی، پارامترهارشد ندیفرا
همراه با  وطهمرب انیجر زانیگاز و م طیزمان رشد، مح

 نیدارند. در ا ینقش مهم هیساختار لا در محفظهفشار 
و  نییتع رشدپارامتر  نیچندکه  دیگرد یسع ،مطالعه

 يپنجره رشد نانوساختارها ییشناسا يبرا طیشرا
2MoS گردد میتنظ يصورت عمودبه.  

 يهاهیاز لا یبزرگ نسبتاً سطح اختس مطالعه، هدف
 عیسر اریکردن بس سولفوردار ۀلیوسهب 2MoS یاتم

بر  گاز انیسرعت جر اثر ن،یبر اعلاوه و 3MoOبخار 
در پو ابتدا ندیفرا نیا در. است 2MoS هیساختار لا يرو

3MoO ابدییم واکنش یجزئ صورتهببخار سولفور  با 
 جادیا يگاز فاز در 2MoS ای x-3MoO يهاتا مولکول

سطح  يرو هاخوشه ای و هامولکول نیا سپسوکند 
رشد را  ،ییزاهسته يهامحلعنوان بهشده و  چگال

 تواندیالبته سولفور هم م .)1(شکل کنندیم عیتسر
x-3MoO2 چگال شده در سطح را هم به يهاMoS 

 و يدوبعد ریجزا جادیا رشد روندادامه  در کند. لیتبد
شکل و از  SEM ریواتص 1بود. شکل خواهد يبعدسه

له فاصتفاوت  لیدلبه. دهدیم نشانرا  هانمونه ساختار
 اهدهمش سطح در هیلا ساختار، هیرلایزماده و شیپ نیب

 ،مترک شار و شتریب ۀفاصل در .ستین کنواختی شده
 يبعد2 وکوچکتر  يبعد3 ریجزا از دهیسطح پوش عمدتاً
 برلاوهع که استاز منبع  دورتر نقاطنسبت به  بزرگتر

 مشاهدههم  زیت يهاگوشه بانازك  يهاپوسه آنها
در  هیرلایب که ز-1شکل در کهیصورت در .شودیم

 و ترشیب ستادهیا يهاپوسه بوده يرشتیب شارمعرض 
  . شودیم مشاهده يترمتراکم

 توانیرشد را م مراحل 1شکل مشاهداتبه استناد با
 در و کوچک يبعد2 ریجزا لیتشکو  يبنددانه ابتدا

 يعمود ای یعرض گسترش صورتهب هاآن ادامه رشد
 نظر در کوچک) يبعد3 ای و يدوبعد بزرگتر ری(جزا

 دهیو چسب ستادهیا يهاپوسه رشد ،تیدر نها .گرفت
 ریجزا يبر رو ییهامکان ایو  یقبل يهاپوسه ۀلببه

 قتطاب عدم ایتنش و  جادیا لیدلا. البته بهبود خواهد
 يعددوب ریجزا از یبرخ هیلا و هیرلایز شبکه يهاثابت

 یخال يفضا جادیکه با ا دنشو متورق دنتوانیم
 هک کنند جادیا دیجد ریجزا يبنددانه يبرا ییهامکان

   .شودیمشاهده م ب-1شکل در

 
 

  

 الف

 (ج)

 ب
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 شیپ و هیرلایز مکان ،CVD ستمیس کیشمات ریتصو :الف .1شکل
 افتهیرشد  2MoS يعمود يهانانوپوسه FESEM ریتصاو. هاماده
رشد  هیمراحل اول :ب. CVD-Slidingروش به Si/2SiO هیلاریز يرو
  .يعمود يهانانوپوسه رشد :ج
فشار  در شیآزما چندرشد  مراحل حیدرك صح ورمنظبه

 یراحط پارامترها گرید داشتننگه ثابت باو  محفظه بالاتر
)  (Rرشد آهنگ یوابستگ شتریب یبررس يبرا. ندشد

 گاز انیرج زانی، م)1ۀ(رابط (U)حامل  گاز انیجر سرعتبه
تقال ان میدر رژ که میدانیم. است افتهی شیافزا sccm 300به 

 گاز انیجر سرعتبه ر،یز ۀرابط طبق )R( جرم، آهنگ رشد
)u( 39[ دارد یبستگ[.  

R α √푢    1               

 انزیم توانیمگاز حامل،  انیجر میتنظ قیراز ط ن،یبنابرا
 نشان 2شکل. کردکنترل  یخوببه را 3MoOشدن  دیسولف

 .ترندتهوسیپ مهبه هاپوسهو  شتریب تنشس زانیمکه  دهدیم
 يدوبعد رشتیب ییابتدا مراحل در هیلا لیتشک ط،یشرا نیا در
 ریصوت. باشدیم ترمتراکم ستادهیا يهاپوسه جادیا سپس و

 هیلا یبیتقر ضخامت که دهدیم نشان هیرلایز ۀلب در پوشش
 هاپوسه متوسط ةانداز. ج)2(شکل است کرومتریم ده ۀاز مرتب

 کرونیم ریز هاآنضخامت  و کرومتریم5 اً حدوددر دو نمونه 
 داروشهگ شتریب هاآن شکل و ادیز هاپوسه يابعاد نسبت. است
   .باشندیم) یو شش ضلع مربع مثلث،( یهندس

  

  

  
 بر اشباع قسرعت فو شیاثر افزا FESEM ریتصاو .2شکل
 يرو افتهیرشد  2MoS يعمود يهانانوپوسه تراکم و رشد

روش به sccm 030گاز آرگون  انیبا جر Si/2SiO. هیلاریز
Sliding CVD ب. هیدر مراحل اول یافق يهارشد پوسه :الف: 

 :. جیافق يهانانوورقه يرو بر يعمود يهانانوپوسه رشد
  .است منبعبه کینزد که هیرلایز ۀلب در هاپوسه ریتصو

  

بر  XRD زیشده، آنال دادهرشد  يهاساختار دركمنظور به
 هیلااز  XRD يالگو 3انجام شد. شکل زیها ننمونه يرو

 ج
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2MoS هیرلایز يرو Si/2SiO روشبه CVD نشان  را
) 008) و (103)، (002( مشخصه يهاقله عمدتاً دهد که یم

 در کاربرد يبرا و ]04[ است 2MoS-H2 فازمربوط به 
 و) 103دو قله ( وجود .باشدیم مطلوب یکیالکترون قطعات

 ،2MoS هیلاتک کسیا پرتو پراش يالگو با سهیمقا در) 105(
 تحال هنوز شده داده رشد يهانانوپوسه که نستیا انگریب

 2MoO فیضع يهاقلهوجود  البته .]41و24[ دارند توده
 3MoOبخار  افتهی کاهش يهامولکول چگالش دهندهنشان
  است.

 يرو 2MoS يعمود يهانانوپوسه XRD يالگو .3شکل
 يهاقله شینما CVDروش به افتهی شد  Si 2SiO/هیرلایز

نانوصفحات  يهايالگوبا  سهیدر مقا 2MoS-2Hفاز  ۀمشخص
 2MoS ]34[ 2پودر  وMoO ]44[ هیرلایز و Si/2SiO ]45[.  
  

 از مختلف ۀنقط8 ازآمده  دستهبرامان  فیط 4شکل
 نشان را Si/2SiO هیرلایز يبر رو ستادهیا يهانانوپوسه

 که cm1/406-1و  380مشخصه در  قله. وجود دو دهدیم
 وندیپارتعاش  از یناش 2g1Eبرجسته  ۀقل به مربوط بیترتبه

Mo-S  قله و صفحهدر g1A،  اتم  ۀصفحارتعاش خارج از
 S  2 بیترک شده دیتول ۀیکه لا دهدیم نشاناستMoS دارد .

 هاهیلا تعداد ةدهندنشان قلهدو  نیا ۀفاصل میدانیم چنانچه
 قله دو نیامکان  ،2MoS ۀیلاتک يبرا مقالات در باشد،یم

 ۀفاصل کهشده  گزارش cm 3/406-1 و 5/386در  بیترتبه
 ياختلاف برا نیا ،]46[ است  cm1/02~(Δ)-1 قله دو نیب

 ~ cm1/26(Δ)-1مقاله  نیدر ا شده داده رشد يهاپوسهنانو
 جینتا .باشدیم 2MoS یاتم ۀیلا 10تا  6که معادل  است
 نمونه نیامختلف از  ۀنقط 8از  رامان فیط يریگاندازه

که  دهندیم نشان را 2g1E يبراقرمز  فتیش کی یهمگ
ه ک یکیمکان يرویو ن هاپوسه نیوجود اتصال ب لیدلبه

  .]47[ باشدیم ،کنندیم وارد مهبه سطح بر ستادهیا يهاپوسه

رشد داده  يعمود يهارامان از نمونه نانوپوسه فیط .4شکل
نمونه  يمحل متفاوت رو 8در  Sliding-CVDروش شده به
2g قلهقرمز  فتیش یکه همگ

1E  یافق يهانسبت به نانوورقه 
2MoS 1 قلهدو  نیب ۀ. فاصلدهندیرا نشان م-cm26 انگریب 

  .باشدیم هیلا 10 تا 6 هیلا تعداد

  يریگجهینت
روش به 2MoS يعمود يهانانوپوسه، رشد کار نیدر ا   

CVD يرو يامرحله تک ندیفرا کی درو  میمستق طورهب 
، مطالعه نیدر ا. است شده گزارش Si2SiO/ يهاهیرلایز

 تا یزنجوانه لۀاز مرح 2MoS يرشد نانوساختارها مراحل
. گرفتقرار  یمتراکم مورد بررسو يعمودرشد  يریگشکل
 هیچند لا 2MoS يعمود ينانوساختارهارشد  طیشرا

 يسازنهیبه Si/2SiO هیرلایز يبر رو CVD روشبه
2H-فاز غالب  کسیاشعه ا یپراکندگ جینتا از. استشده

2MoS 2برجسته  ۀقل دو. شد مشاهدهg1E و g1A  در
 ةدهند نشان آنها ۀفاصلکه  شد مشاهده رامان یپراکندگ

 ،یطور کلبهاست  هاپوسه يبرا یاتم هیلا 10 تا 6 ضخامت
 دینو ،يعمود ساختارنازك همراه با  يدوبعد ساختار نیا

، و يرسگح ،یستیکاتال يهاکاربرد گسترش يبرا یدبخشیام
  دارند. یدانیم اثر يستورهایترانز

  گزاريسپاس
نویسندگان از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور براي    

  کنند.تشکر و قدردانی می ،حمایت مالی این پژوهش
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