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 :دهيچک
شیمیایی   حمام نشانی الیه روش به آمونیاک و تیواوره کادمیوم، کلرید هایمحلول از استفاده با CdS نانوساختاری نازک هایالیه

(CBD) 10-30) دُزهای در در گاما پرتو تاثیر و شد قرار داده در معرض پرتو گاما و شده تهیه ایشیشه هایزیرالیه روی بر 
  .بررسی شد CdS نازک هایالیه فوتولومینسانس و خواص الکتریکی بر( کیلوگری

 تابش گاما -سولفید کادمیم -های نازکالیه -خواص الکتریکی –فوتولومینسانس   :کلمات کليدي 
 

 : مقدمه -1

 42/2نسبتاً پهن ) با داشتن گاف نواری مستقیم و II-VIرساناهای گروه یکی از مهمترین نیمه ((CdSسولفید کادمیوم 

های الکترونیکی دارند های خورشیدی، اپتوالکترونیک و دستگاهاین ماده کاربردهای مهمی در سلول الکترون ولت( است.

 یی شاملایمیش های. روشاست شده ارائه CdS های نازکالیهساخت  یبرا یمختلف ییایمیو ش یکیزیف هایروش[. 1]

ی تهیه الیه. رندگییمورد استفاده قرار م شتریب (CBD)یی ایمیحمام ش ینشانهیو ال ییایمیالکتروش ینشانهیال ز،یرولیپ یاسپر

لحاظ سادگی و و از  دباشندارای خصوصیات بهتری از لحاظ مورفولوژی و تراگسیلندگی نوری می، CBD روش به نازک

های مختلف تهیه شده به روش CdSهای نازک خواص الیه .قرار گرفته است باز مورد توجه اقتصادی بودن آن از دیر

[ ولی کارهای بسیار محدودی در راستای بررسی اثر تابش گاما روی خواص 2-4توسط محققان زیادی بررسی شده است ]

های ما را روی الیه[ اثر تابش گا5و همکارانش ]  Al-Zahrani 2015انجام شده است. در سال  CdSهای نازک مختلف الیه

های پاسخ الکتریکی الیه [6و همکارانش ] Balboul 2016را مورد مطالعه قرار دادند. در سال  Feآالئیده شده با  CdSنازک 

تهیه شده با روش تبخیر با پرتو الکترونی را تحت تابش گاما بررسی کردند و پارامترهایی از قبیل  CdS/Siو  CdSنازک 

[ اثر تابش گاما 7] Tahir 2017در سال  گیری کردند.های بار را قبل و بعد از تابش گاما اندازهاملضریب هال و غلظت ح

  ژل تهیه شده بود را مورد بررسی قرار داد. -که با روش سل CdSهای نازک روی خواص اپتیکی الیه

که در اینجا بر خواص الکتریکی  استفاده شده و اثر پرتو گاما CdSهای نازک برای تهیه الیه CBDدر این کار از روش 

 آن بررسی شده است.و فوتولومینسانس باشد تغییر در جریان در اثر اعمال ولتاژ می
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 : روش کار -2

 نشانی حمام شیمیایی های کادمیوم کلرید، تیواوره و آمونیاک به روش الیهبا استفاده از محلول  CdSهای نازکالیه

(CBD)دمای  های تابشی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.ای تمیز پوشش داده شده و تحت دُزهای شیشهبر روی زیرالیه

میلی لیتر آب حل کرده و  50ا در موالر ر 1/0کلرید کادمیوم . کنیمتنظیم میدرجه سانتی گراد   80در حمام شیمیایی را

از  و سپس شودزده میداخل بشر به هم  توسط مگنتو  کردهموالر را به محلول سولفات کادمیوم اضافه  5/0ره وتیوا

های زیرالیه سپس .برسد 11 حدودبه محلول  PHکنیم که به این محلول اضافه می ایاندازهبه موالر  85/0محلول آمونیاک 

هایی با بدین ترتیب نمونه .دهیمقرار میساعت  2مدت به آماده شده را به صورت عمودی در داخل این حمام شیمیایی 

 فیزیکی تبخیر حرارتی ، به روش الیه نشانیایجاد اتصال اهمیبرای  .آیدسطح یکنواخت و چسبندگی خوب بدست می

(PVD)  الیه آلومینیوم را بر رویCdSآلومینیم الیه روی را  ی مسی نازکها، الیه نشانی کرده و به وسیله چسب نقره سیم

ساخت کشور  EVD18-Ziessاز دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  EDAX و SEM برای آنالیز .کنیموصل می

    FP-6200مدل  (spectrofluorometer)دستگاه اسپکتروفلورومتر  ،برای بررسی خاصیت فوتولومینسانس وآلمان 

(JASCO Corporation, Tokyo, Japan).غرب سامانه پرتودهی چند منظوره مجتمع پژوهشی شمالاز  استفاده گردید

گیری جریان الکتریکی در دزهای تعیین شده استفاده گردید. برای اندازه 60-ها با چشمه کبالت کشور برای پرتودهی نمونه

داده شد دُز سه نمونه یکسان قرار استفاده گردید. برای هر  (KEITHLEY 6485 Pico Ammeter)از پیکوآمپرمتر کیتلی 

 . بدست آمدها و متوسط داده

 

  نتايجبحث و  -3

  EDS و SEM آناليز -3-1

الیه نازک مربوط به  EDSطیف  1شکل ه است.استفاده شد EDSها از آزمون برای تشخیص عناصر تشکیل دهنده الیه

CdS  دهد عالوه بر عناصر که نشان می باشدمیدر ناحیه مشخص شدهCd  وS عنصرSi   هم به خاطر وجود زیرالیه

 چنین درصد اتمی و وزنی عناصر هم نشان داده شده است.هم هیچ ناخالصی دیگری وجود ندارد. وجود دارد وای شیشه

ای با که تشکیل الیه دهدرا نشان می SEMخالص با استفاده از دستگاه  CdSعرضی از نمونه مقطع تصویر  2شکل 

 .مشهود است nm 258 تقریبیضخامت 
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 (PL)فوتولومينسانس -3-2

گیرد از دیدگاه ها صورت میترین انواع لومینسانس است که درآن تحریک به وسیله فوتونفوتولومینسانس یکی از معروف

تر به ترتیب مکانیک کوانتومی این فرایند شامل برانگیختگی به سطوح انرژی باالتر و سپس بازگشت به سطح انرژی پایین

 نشر فوتون است.متناسب با جذب و 

 
 CdS به مربوط EDS فیط :1شکل
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  CdSتصویر مقطع عرضی از الیه نازک  :2 شکل

 

کیلوگری  30الی  10ی با دُز در محدوهتابش گاما از قبل و بعد   CdS الیه نازک نمودار فوتولومینسانس مربوط به 3شکل 

خیلی مهم است. برای  طیف فوتولومینسانسدانیم طول موج تحریک انتخاب شده برای همان طور که می. دهدرا نشان می

در طول موج پهن دارای یک پیک  CdS با توجه به شکل الیه نازکباشد. نانومتر می 280ها طول موج تحریک این نمونه

که ناشی از  باشدمی CdSاز ماده  eV 2.3برابر با دارای انرژی  (GE)گسیل سبز  بهاین پیک مربوط  باشد.نانومتر می 539

از روی نمودار معلوم است که . [8] است و بازترکیب جفتهای گیرنده و دهنده گذار از تهیجای سولفور به نوار ظرفیت

و  3O2Inهای برای نمونه بعد از تابش گاما PL. کاهش در طیف یابدمی وضوح کاهش بعد از تابش گاما به پیکشدت 

3S2In  فرض های جایگزیده انرژی در اثر تابش گاما اصالح حالتمربوط به این کاهش که دلیل هم مشاهده شده است

  .[10و 9] شده است
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 قبل و بعد از تابش CdSنمودار فوتولومینسانس مربوط به  :3شکل 

 خواص الکتريکی -3-3

 30و  20 ،10 زدُسککه و بعد از تابش در از تابش قبل را  CdSی نازک منحنی جریان بر حسککب ولتاژ برای الیه 4شکککل 

و با اعمال  ها تاثیر داردز تابشککی در جریان نمونهشککود که دُها مشککاهده میی منحنیدهد. با مقایسککهگری نشککان میکیلو

شاتوان به صورت زیر توضیح داد. در طی الیهدلیل این مطلب را می تابش، جریان به طور خطی افزایش یافته است. نی ن

باعث ایجاد نقص هم شوند. اندرکنش تابش گاما با فیلم های بلوری ذاتی همیشه ایجاد میبعضی از نقص ،های نازکالیه

ساختار فیلم تغییر به وجود می شده به عالوه ذاتی باقیآید. تعداد نقصشده و در نتیجه در  مانده( ها بعد از تابش )القاء 

مقاومت فیلم را کاهش داده  ی بلوریهابه علت  بازترکیب آنها است. بازترکیب نقص های ذاتی اولیهکمتر از تعداد نقص

تا جایی ادامه دارد که تابش گاما باعث تخریب الیه نازک نشکککود و افزایش شکککود و این و باعث افزایش جریان می

 .[12و 11] دارد بستگیهم  نازک الیهبه ضخامت ماده  نوععالوه بر برای تخریب الیه نازک دُز  یودهحدم
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 های مختلف زقبل و بعد از تابش در دُ CdSمنحنی جریان بر حسب ولتاژ برای الیه نازک  :4ل شک

 

تهیه گردید و تاثیر پرتو گاما بر خواص الکتریکی و فوتولومینسانس  CBDبا روش آسان و ساده  CdS مونهن :نتيجه گيري

متفاوت باعث تغییر خواص الکتریکی و  دُزهایمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تابش پرتو گاما با 

 شود.فوتولومینسانس می
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