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Electronic, Optical and Magnetic Properties of Molybdenum Disulfide 
Monolayer in the Presence of Point Defects Using first Principles
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اولیهمبتنیبرتئوریتابعیچگالی)DFT(بهمطالعهوبررس�يس�اختارالکترونياتمها،مولکولهاوجامداتمیپردازدوروشدقیقو
هوش�مندانهایبرایجایگزینیمس�ایلچندذرهايمحسوبمیشود.ابرس�لولدرنظرگرفتهشدهدراینساختارشامل36اتممیباشد
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نوارمس�تقیمباانرژی1/82eVمیباش�د.وجودنقصدراینس�اختارمنجربهتغییراتقابلتوجهیدرخواصالکترونیکیومغناطیسی
م�ادهمیگردد.نتایجنش�انمیدهندحذفیکاتممولیب�دنویاحذفیکاتممولیبدنبههمراهدوات�مگوگردمنجربهتغییرحاالت
اسپینیومغناطیسیشدنمادهمیگردد.بهعالوه،حذفیکودواتمگوگردمنجربهانرژیشکافنواریکمترازحالتذاتیمیشود.با
برداش�تنیکاتمگوگرداولینبیش�ینهقسمتموهومیتابعدیالکتریکدرحوالیشکافنواررخمیدهد.حذفدواتمگوگردویایک
اتممولیبدنبایکاتمگوگردنیزمنجربهغیرمس�تقیمشدنشکافنوارمیگردد.مطالعهعیوبساختاریمیتواندفرصتهاینوینیرا

برایرهیافتدرخصوصرشدوسنتزنانوموادفراهمسازد.

Abstract
This study investigates the defects of molybdenum disulfide substitutions based on first principles. The 
first principle-based computational method based on density functional theory (DFT) studies the elec-
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tronic structure of atoms, molecules and solids and is an accurate and intelligent method for substituting 
multiparticle problems. The supercell considered in this structure consists of 36 atoms and a generalized 
gradient approximation is used for the exchange-correlation potential. Intrinsic molybdenum disulfide 
has a direct band gap with an energy of 1.82 eV. Defects in this structure lead to significant changes in the 
electronic and magnetic properties of the material. The results show that the removal of one molybdenum 
atom or the removal of one molybdenum atom with two sulfur atoms leads to a change in the spin states 
and magnetization of the material. In addition, the removal of one or two sulfur atoms results in a band 
gap energy lower than its intrinsic. By removing a sulfur atom, the first imaginary part of the dielectric 
function occurs around the band gap energy. Removal of two sulfur atoms or one molybdenum atom with 
one sulfur atom also causes the band gap to be indirect. The study of structural defects can provide new 
opportunities for approaches to the growth and synthesis of nanomaterials.

Keywords: Dielectric function, Transmission spectrum, Magnetic, Molybdenum disulfide, Defect.

1-  مقدمه
بسياری از مواد دو بعدی در حالت توده به  صورت پشته  ای از الیه   هایی 
قللرار می   گيرند كه پيوند درون الیه   ای محکم و برهم  كنش بين الیه   ای 
ضعيفی دارند و این الیه   ها با ورقه ورقه شللدن بصورت الیه   های نازك 
منفللرد و اتمی در می   آیند ]1[. نمونه   ای از این مواد گرافن اسللت كه 
تك الیه گرافيت می   باشللد. ساختار نوار الکترونيکی گرافن، پاشندگی 
خطی در نزدیکی k دارد و حامل ه  ای بار را می   توان به  عنوان فرميون  های 
بللدون جرم دیراك تشللریح كرد ]2[. گرافن مثللال بی   نظيری از یك 
هادی حرارتی و الکتریکی بسلليار نازك با قابليت حركت زیاد اسللت 
]3[. مواد دو بعدی دیگری نظير سيليسن، فسفر سياه،ZnO دوبعدی 
و TMDC نيز شناخته شده   اند. مواد TMDC محدوده وسيعی از خواص 
حرارتی، شلليميایی، مکانيکی، نوری و الکتریکی را نشان می   دهند كه 
توسللط محققان در چند دهه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است 
]4[. بلله  تازگي تجدید فعاليت در زمينه مواد TMDC در اشللکال دو 
بعدی نازك و در حد چند اتم آغاز شللده است. مواد TMDC، گروهی 
  Xفلز واسللطه می   باشد و M هسللتند كه در آن MX2 از مواد با فرمول
یك كالکوژن )نظیر Se ،S وTe( اسللت. محللدوده خواص الکترونيکی 
این مواد از عایق نظير HfS2 به نيمه   هادی )MoS2 و WS2( و نيمه   فلز 
)TiSe2 و WTe2( تا فلز )VSe2و NbS2( تغيير می   كند. در بسللياری از 
مواد TMDC نيمه   هادی، گذاری از شللکاف نوار غيرمسللتقيم در توده 
به شکاف نوار مسللتقيم در تك الیه وجود دارد. به  طور مثال موليبدن 
 1/3eV توده با شکاف نوار غيرمسللتقيم برابر با )MoS2( دی  سللولفيد
به شللکاف نوار مسللتقيم به ميزان 1/8eV در MoS2 تك الیه افزایش 
می   یابد. شللکاف نوار مسللتقيم در MoS2 تك الیه منجر به پدیده پرتو 
افشانی نوری می   گردد كه امکان كاربردهای الکترونيك نوری را فراهم 
می   كند ]5[. مطالعه خواص الکترونيکی MoS2 تك الیه با اسللتفاده از 
اصول اوليه و بر پایه تئوری تابع چگالی توسط كادانتسف و همکارانش 
انجللام گرفت ]6[. همچنين ویژگی   های نوری و الکترونيکی سللاختار 
موليبدن دی  سللولفيد تك الیه تحت تاثير كرنش كششللی و فشاری با 
اسللتفاده از روش تنگ بست در ]7 و 8[ مورد بررسی قرار گرفته است. 
ونللگ و همکارانللش تاثير جای خالی اتم گوگللرد را در حضور كرنش 
كششللی مورد مطالعه قرار دادند ]9[. بلورها همواره دارای نقص   های 
ساختاری و یا نقص در تركيب می    باشند. وجود نقص  در نيمه   هادی   ها، 
ویژگی   هایی همچون هدایت الکتریکی، نوری و فعاليت شلليميایی این 
مواد را تحللت تاثير قرار می  دهد. نقص   های نقطه   ای سللاده ترین و در 
عين حال رایج ترین عيوب سللطحی هستند. چنين عيوبی می تواند در 
موقع انجماد، تغيير شکل دادن، اشعه دادن با انرژی زیاد و یا در درجه 

حرارت هللای باال به وجود بياید. از جمللله نقص   های نقطه  ای، جاهای 
خالی می   باشند. وجود نقص جای خالی منجر به نزدیك شدن اتم های 
اطراف جای خالی می شللود كه این امر تنش كششی را ميان اتم های 
مجللاور جای خالللی به وجود مللی آورد و از این رو نظللم اتمی به هم 
می ریزد و از طرفی منجر به تغييرات قابل توجهی در ویژگی  های نوری 
و الکترونيکی ماده می   گللردد. پژوهش حاضر بر روی وجود نقص  های 
جللای خالی در موليبدن دی  سللولفيد تك الیلله و تاثير آن بر خواص 
الکتریکللی و نوری ماده با رویکرد اصللول اوليهتمركز دارد. نقص   های 
مورد مطالعه در این تحقيق شامل جای خالی یك اتم گوگرد، دو اتم 
گوگرد، یك اتللم موليبدن، یك اتم گوگرد به همراه یك اتم موليبدن 
و دو اتم گوگرد با یك اتم موليبدن در سللاختار موليبدن دی  سولفيد 
تك الیه اسللت. بخش بعللدی به جزیيات محاسللباتی بکارگرفته برای 
سللاختار موردنظر می   پردازد. نتایج و بحث و تحليل ساختار موليبدن 
دی  سللولفيد ذاتی و دارای نقص در بخش سللوم ارایه  می   گردد. بخش 

پایانی نتيجه   گيری را در بر می   گيرد. 

شکل1: ساختار مولیبدن دی سولفید تک الیه. الف( نمایی از باال و ب( دید جانبی.

2-  جزئیات محاسبات
به  منظللور مطالعه اثللر نقص   های نقطلله   ای بر روی سللاختار تك  الیه 
MoS2، ابللر سلللولی بللا 36 اتللم، شللامل24 اتللم S با آرایللش اتمی

اتمللی آرایللش  بللا   Mo اتللم  و12   16S :  10  Ar  3  s2/ 3  p4

  Mo / 36Kr: 4/d4 /5 s2 42 در نظللر گرفتلله می   شللود. با توجه به اینکه 
اتللم Mo در این حالت ناپایدار اسللت، بللرای پایدار شللدن یکی از 
الکترون  های زیرالیه s بلله اوربيتال d انتقال می   یابد. بدین ترتيب 
آرایللش اتللم موليبدن به  صللورت  Mo / 36Kr: 4/d5 /5 s1 42 نمایش 
داده می   شللود. محاسللبات با روش تئوری تابعی چگالللی )DFT( در 
چارچوب تقریب شلليب تعميم یافته )GGA( برای پتانسيل تبادلی-

همبسللتگی ]10[ و با اسللتفاده از كللد VASP ]11[ انجام می   گيرد. 
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انرژی قطللع به جهت مش   بندی فضای حقيقللی 75 هارتری و تعداد 
نقللاط k برای مش   بنللدی منطقه اول بریلوئين بللرای نمونه موردنظر 
3×3×1 در نظر گرفته شللده اسللت. برای واهلش سللاختار، از نيرویی 
معللادل بللا eV/Å 0/05 بهره گرفتيم. شللکل )1( سللاختار موليبدن 
دی  سللولفيد تك الیه با نمایی از باال و جانب را نشان می   دهد. اتم  های 
گوگرد، زردرنگ و اتم   های موليبدن به رنگ آبی نمایش داده شده   اند. 
ثابت شبکه سللاختار و طول پيوند موليبدن-سللولفور به  ترتيب 3/16 

و2/41 آنگستروم می  باشند.

3-  نتایج و بحث
برای درك نقص   های سللاختاری و عملکرد آن بر روی سيسللتم مورد 
نظللر، ابتدا موليبدن دی  سللولفيد تك الیه بدون نقللص از نظر خواص 
الکتریکی و نوری مورد بررسللی قرار می   گيرد. شکل )2( ساختار نوار، 
طيف انتقال و تابع دی  الکتریك موليبدن دی   سللولفيد تك الیه ذاتی را 

نشان می   دهد.  

شکل2: الف( ساختارنوار، ب(طیف انتقال.رنگ قرمز نمایشگر اسپین پائین و رنگ 
مشکی معرف اسپین باالست و ج( تابع دی الکتریک مولیبدن دی سولفید تک الیه.

همان گونه كه از شللکل )2( مشاهده می   شللود، موليبدن دی  سولفيد 
تك الیه دارای شللکاف نواری برابر با eV 1/82 می   باشللد كه در توافق 
خوبی با نتایج به  دسللت آمده از روش تنگ بسللت در ]7[ می  باشللد. 
طيف انتقال این ساختار نشان از تقارن حالت اسپين باال و پایين دارد. 
این نتایج نيز در مقایسلله با نتایج حاصله در ]12[ دارای تطابق بسيار 
خوبی است. عاوه بر این، قسمت موهومی طيف تابع دی  الکتریك كه 
مرتبط با ضریب جذب نوری اسللت، دارای اولين بيشينه در محدوده 
شکاف نوار انرژی اسللت. این موضوع نشان   دهنده كاربرد این ماده در 
ادوات اپتوالکترونيك اسللت. نتایج حاصللل از طيف تابع دی  الکتریك 
سللاختار موليبدن دی  سولفيد تك الیه با روش DFT در این پژوهش، 
در توافق بسيار خوبی با نتایج به  دست آمده از روش تنگ بست در ]7 
و 8[ است. حال برای بررسی تاثير نقص بر روی ویژگی   های موليبدن 
دی  سللولفيد تك الیه، در این پژوهش، پنج نللوع نقص نقطه  ای تحت 
مطالعه قرار می   گيرد. شکل   های )3( و )4( خواص الکترونيکی و نوری 
موليبدن دی  سللولفيد تك الیه دارای نقص را به  ترتيب در حضور جای 

خالی یك اتم گوگرد و دو اتم گوگرد نشان می   دهند.  
نقص از نوع تهی جای یك اتم گوگرد، منجر به كاهش انرژی شللکاف 
نوار ساختار به eV  1/1 و همچنان با شکاف مستقيم می گردد. نخستين 
بيشللينه قسمت موهومی تابع دی  الکتریك نيز در eV  1 اتفاق می   افتد. 

مشللاهده چنين اثراتی می   تواند برای بکارگيری اینگونه ساختارها در 
ادوات نانو و اپتوالکترونيك موثر واقع گردد.

شکل3: الف( ساختار اتمی مولیبدن دی  سولفید تک الیه با جای خالی یک اتم 
گوگرد. ب( ساختار نوار، ج( طیف انتقال، د( قسمت موهومی و حقیقی تابع 

دی الکتریک آن.
سللاختار نوار محاسبه شده در شللکل )4( برای این سيستم در حضور 
نقص دو اتم گوگرد )اتم سللطح باالیی و سطح پایينی(، بيانگر شکاف 
نوار غيرمستقيم با انرژی شکاف eV 0/71 است. با توجه به غيرمستقيم 
بودن ماده، اولين بيشينه در محدوده شکاف نوار رخ نمی   دهد و دارای 
مقداری معادل با eV 1/35 می   باشللد. طيف انتقال این سيسللتم نيز 

حاكی از غيرمغناطيسی بودن آن است.

 شکل4: الف( ساختار اتمی مولیبدن دی  سولفید تک الیه با حذف دو اتم گوگرد. ب( 
ساختار نوار، ج( طیف انتقال، د( قسمت موهومی و حقیقی تابع دی  الکتریک آن.

شللکل )5( نيز ویژگی  هللای الکتریکی و نوری موليبدن دی سللولفيد 
تك الیه، هنگامی كه یك اتم موليبدن از سللاختار جدا شللده را نشان 
می  دهد. همان گونه كه از شکل )5( برمی   آید، حذف یك اتم موليبدن 
موجب می   شللود سللاختار، گذاری از نيمه   هادی به سللمت فلز داشته 
باشد. به عاوه عدم تقارن اسپين باال و پائين نشان دهنده مغناطيسی 
بودن سللاختار است. نخستين بيشللينه طيف تابع دی  الکتریك نيز در 
انرژی eV 0/19 اتفاق می   افتد. این  گونه ساختارها می   توانند در ادوات 

اسپينترونيك مورد استفاده قرار گيرند.
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شکل5: الف( ساختار اتمی مولیبدن دی سولفید تک الیه با تهی جای یک اتم مولیبدن. 
ب( ساختار نوار، ج( طیف انتقال، د( قسمت موهومی و حقیقی تابع دی الکتریک.

شکل6: الف( ساختار اتمی مولیبدن دی سولفید تک الیه با حذف یک اتم گوگرد به 
همراه یک اتم مولیبدن. ب( ساختار نوار، ج( طیف انتقال، د( قسمت موهومی و 

حقیقی تابع دی الکتریک.
برداشللتن یك اتم گوگرد به همراه یك اتللم موليبدن موجب كاهش 
شللکاف نوار به ميللزان eV 0/09 می  گللردد و گذاری از شللکاف نوار 

مستقيم به غيرمستقيم رخ می  دهد )شکل6(.
نخسللتين بيشينه قسمت موهومی تابع دی  الکتریك در eV 0/68 رخ 
می   دهد. آخرین سللاختار تحت مطالعه، موليبدن دی  سولفيد تك الیه 
دارای نقللص جای خالی یك اتم موليبدن و دو اتم گوگرد می   باشللد. 

شکل )7( ویژگی   های این ساختار را نشان می   دهد.
همان  گونه كه از شللکل )7( مشاهده می   شود این ساختار رفتار فلزی 
و مغناطيسللی از خود به نمایش می   گذارد. با توجه به اینکه نقص   های 
ساختاری در نيمه   هادی   ها اجتناب  ناپذیر می   باشد، مطالعه اثرات آن  ها 

در شناسایی مکانيزم كنترل نقص اهميت به  سزایی دارد.

4-  نتیجه گیری
تاثير نقص   های نقطه   ای بر روی خواص الکترونيکی، نوری و مغناطيسی 
موليبدن دی  سللولفيد تك الیه مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با 
اسللتفاده از محاسللبات اصللول اوليه و بر روی پنج نقللص تهی جای، 
انجام گرفته اسللت. نتایج حاكی از آن اسللت كه تهللی جای یك اتم 

گوگللرد منجر به شللکاف نللواری كمتر از حالت ذاتی می   شللود و این 
شللکاف همچنان مستقيم باقی باقی می  ماند، در حاليکه حذف دو اتم 
گوگرد منجر به غيرمسللتقيم شدن شکاف نوار می   گردد. برداشتن اتم 
موليبدن نيز موجب فلزی و مغناطيسللی شدن ساختار می   گردد. این 
نتایج در جهت كنترل نقص   های ساختاری به  منظور دستيابی به ادوات 

الکترونيکی مناسب ضروری به نظر می   رسد.

شکل7: الف( ساختار اتمی مولیبدن دی سولفید تک الیه با حذف یک اتم مولیبدن 
و دو اتم گوگرد. ب( ساختار نوار، ج( طیف انتقال، د( قسمت موهومی و حقیقی 
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