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چكيده
 الیِّای. تِ دٍ رٍش الىتزٍاًثاضت ٍ الىتزٍلس رضذ دادُ ضذًذn در ایي تحمیك الیِّای ًاسن هس تز سیزالیِی ًینرساًای گالیَمآرسٌایذ ًَع
o

o

ٍ  ساختار. تْیِ ضذًذ77 C ،25 C  ٍ الیِّای الىتزٍلس ضذُ در دهاّای هختلف30 mA  تا5 mA الىتزٍاًثاضت ضذُ تا هذ خزیاى ثاتت اس
 سپس پاراهتز ستزی الیِّای الىتزٍاًثاضت ضذُ در خزیاىّای. هَرد تزرسی لزار گزفتSEM ٍ XRD ریخت ضٌاسی الیِّا تِ ووه دستگاُّای
ِ هغالؼِ ٍ تا یىذیگز همایسAFM هختلف اًثاضت ٍ ّنچٌیي ستزی الیِّای الىتزٍلس ضذُ در دهاّای هختلف تِ ووه هیىزسىَج ًیزٍی اتوی
.هیضًَذ

.AFM ،XRD ، ًاًَساختار،Cu  الیِ ًاسن، الىتزٍلس، الىتزٍاًثاضت:ٍاصُ ّای ولیذی
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Abstract
In this research Cu thin films were grown on n-type GaAs by electro and electroless deposition. Some Cu thin films were
electrodeposited under constant current mode from 5 to 30 mA and some Cu thin films were grown by electroless at various
temperatures from 25 to 77 oC. Their structures and morphology were studied by X-ray diffractometer (XRD) and scanning
electron microscope (SEM). Roughness of both series of Cu films was examined by atomic force microscope (AFM).
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مقدمه

الىتزٍاًثاضت ٍ الىتزٍلس رضذ دادُ ضذًذ ٍ ساختار آًْا

تا تَخِ تِ ًمص ًاّوَاری سغَح در ضىلگیزی خَاظ

تَسظ پزاش اضؼِ  ٍ )XRD( Xهیىزٍسىَج الىتزًٍی

فیشیىی ٍ ضیویایی هختلف هاًٌذ چسثٌذگی سغح ،اصغىان،

رٍتطی ( ٍ )SEMستزی آًْا تَسظ هیىزٍسىَج ًیزٍی

خَاظ االستیىی ٍ ّنچٌیي اّویت هیشاى ستزی الیِّای

اتوی ( )AFMهَرد هغالؼِ لزار گزفتٌذ.

ًاسن در وارتزدّای آًْا ،تزرسی ستزی سغح ایي ساختارّا
تسیار هَرد تَخِ هحممیي است ] .[1-5در دٍ دِّ اخیز

مواد و روش تحقيق

الىتزٍاًثاضت تِ دلیل هشیتّای تسیار تزای تَلیذ الیِّای

در ایي تخص رٍش تدزتی ساخت الیِّای ًاسن هس تز

ًاسن فلشی ٍ ًاًَساختارّای هختلف تسیار هَرد استفادُ لزار

سیزالیِ ًینرساًای گالیَمآرسٌایذ ًَع  nتِ دٍ رٍش

گزفتِ است .الىتزٍاًثاضت تِ دلیل چیذهاى سادُ ،اًدام فزآیٌذ

الىتزٍاًثاضت ٍ الىتزٍلس ضزح دادُ هیضَد .تزای رضذ

در ضزایظ هتؼارفی ،اًؼغاف پذیزی تاال ٍ ون ّشیٌِ تَدى

الیِّای ًاسن هس تِ رٍش الىتزٍاًثاضت اس هذ خزیاى ثاتت

ًسثت تِ رٍشّای هثتٌی تز خأل هثل تثخیز در خأل ،وٌذ ٍ

استفادُ ضذ .در هذ خزیاى ثاتت ،خزیاى الىتزیىی سلَل

پاش ٍ رٍآراستی پزتَ هلىَلی تزتزی دارد] .[6ٍ7تا استفادُ اس

الىتزٍضیویایی تَسظ یه دستگاُ گالَاًَاستات (ساخت

ایي رٍش ٍ تا تْیٌِ وزدى ضزایظ اًثاضت هیتَاى الیِّای

ضزوت سوا ایزاى) ثاتت ًگِ داضتِ هیضَد ٍ در ّز لحظِ

ًاسن فلشی تا ویفیت تسیار تاال خْت ایداد پَضصّای

پتاًسیل تیي الىتزٍدّای وار ٍ هزخغ تَسظ سیستن هتصل تِ

خَردگی هٌاسة ٍ پَضصّای رساًا خْت استفادُ در صٌایغ

یه رایاًِ ثثت هیگزدد .تا تَخِ تِ ایٌىِ خزیاى الىتزیىی

الىتزًٍیه ،هیىزٍالىتزًٍیه ٍ ساخت هذارّای هدتوغ تَلیذ

اًثاضت یىی اس ػَاهل هؤثز تز رضذ ٍ ًاّوَاری سغح الیِّا

وزد ] .[8رٍش الىتزٍلس ًیش رٍضی سادُ ،ارساى ٍ سزیغ

در رٍش الىتزٍاًثاضت است ،تِ ّویي هٌظَر الیِّای هس در

است ٍ در همایسِ تا سایز رٍشّای تَلیذ ًاًَساختارّا ٍ

خزیاىّای هختلف اس  5 mAتا  30 mAتا ضخاهت 500nm

الیِّای ًاسن در دهاّای پاییيتزی لاتل اًدام است .در ایي

تْیِ ضذًذ .در ایي تحمیك تزای اًثاضت هس تِ رٍش

تىٌیه تزخالف الىتزٍاًثاضت هحذٍدیت رساًایی سیزالیِ

الىتزٍاًثاضت اس الىتزٍلیتی ضاهل هَاد هَخَد در خذٍل 1

ٍخَد ًذارد ٍ تِ ووه آى هیتَاى تز سیزالیِّای ػایك ًیش

استفادُ ضذ.

الیِای را رضذ داد .رٍش الىتزٍلس تزای ایداد رٍوصّای
رساًا در ساخت ٍسایل هیىزٍالىتزًٍیىی تسیار هَرد تَخِ

خذٍل .1تزویثات هحلَل الىتزٍاًثاضت استفادُ ضذُ در ایي تحمیك.

است ] .[9پَضصّای ًاسن هس تِ دلیل رساًٌذگی الىتزیىی

آب یَى سدایی ضذُ

C6 H 5 Na3O7

CuSO4 5H 2O

تسیار تاال ٍ هماٍهت در هماتل خَردگی هٌاسة تِ عَر

تِ هیشاى هَرد ًیاس

0/2 M

0/019 M

گستزدُای در تىٌَلَصی هذارّای هدتوغ تا همیاس فَق
تشري ( ٍ )1ULSIسیستنّای هیىزٍالىتزٍهىاًیىی استفادُ

لثل اس اًثاضت اتتذا سیزالیِ تا آب دٍ تار یَىسدایی ضذُ ضستِ

هیضًَذ ] .[10اخیزاً رٍش الىتزٍلس تزای تَلیذ الیِّای

ضذ .سپس تِ هٌظَر سدٍدى آلَدگیّا ٍ الیِ اوسیذی احتوالی

ًاسن هس تز سیزالیِّای ػایك ٍ ًینرساًا تِ دلیل چسثٌذگی

اس سغح ،سیزالیِ تِ هذت  10دلیمِ در استَى ٍ تؼذ  5دلیمِ

هٌاسة الیِّای تَلیذ ضذُ تِ سیزالیِ ٍ ػذم ًیاس تِ هٌثغ

در  NH310%غَعٍِر ضذ .تؼذ اس ایي هزحلِ سیزالیِ دٍتارُ

تغذیِ الىتزیىی تسیار استفادُ هیضَد [ .]11در ایي تحمیك

تا آب دٍ تار یَىسدایی ضذُ ضستِ ٍ خطه ضذ .تِ هٌظَر

الیِّای ًاسن هس تز سیزالیِ گالیَمآرسٌایذ تِ دٍ رٍش

وٌتزل هساحت ًاحیِ اًثاضت هاسه دایزُای تِ لغز 7 mm
رٍی سیزالیِ لزار دادُ ضذ ٍ تالفاصلِ تِ هحلَل الىتزٍلیت

Ultra-Large Scale Integration

1

هٌتمل ضذ.
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در رٍش الىتزٍلس اًثاضت الیِّای

Cu

در یه حوام

ضیویایی وِ سیزالیِ در آى غَعٍِر هیضَد ،اًدام گزفت.

15

ضذُ است ] .[12ولیِ هَاد ضیویایی استفادُ ضذُ در ایي
تحمیك ساخت ضزوت  Merckآلواى ّستٌذ.

تزویثات اصلی حوام ضاهل ًوىی اس یَىّای هادُ اًثاضت
خذٍل .2تزویثات هحلَل الىتزٍلس استفادُ ضذُ در ایي تحمیك.

ضًَذُ ٍ ٍاسغِ واٌّذُ است .ایي ٍاسغِ واٌّذُ یَىّای
فلشی هَخَد در هحلَل را در حضَر واتالیشٍر تز سغح

EDTA

C10 H 8 N 2

KOH

HCHO

CuSO45H2O

سیزالیِ احیا هیوٌذّ .ز فزآیٌذ الىتزٍلس ضاهل دٍ هزحلِ

0/17M

0/ 000064 M

0/5 M

0/16 M

0/04 M

آهادُساسی سیزالیِ ٍ اًثاضت است .آهادُساسی سیزالیِ ضاهل
سًَص سیزالیِ ،حساسساسی ٍ فؼالساسی آى است .تزای

ویفیت الیِّا در رٍش الىتزٍلس تستگی تِ ػَاهل هختلفی

سًَص ،اتتذا سیزالیِ تا آب دٍ تار یَىسدایی ضذُ ضستِ ضذ.

چَى تزویثات حوام اًثاضت ،غلظت تزویثات در حوام

NH310%

اًثاضت ،فزآیٌذ فؼالساسی ،دها ٍ همذار  pHهحلَل دارد .تا

غَعٍِر ضذ .تؼذ اس ایي هزحلِ هدذداً سیزالیِ تا آب دٍتار

تَخِ تِ ایٌىِ دهای الىتزٍلیت یىی اس پاراهتزّای هؤثز تز

یَىسدایی ضذُ ضستِ ٍ خطه ضذ .تؼذ اس سًَص ،سغح

ویفیت اًثاضت در رٍش الىتزٍلس است ،الیِ ًطاًی در

سپس تِ هذت  10دلیمِ در استي ٍ تؼذ  5دلیمِ در

o

o

o

o

o

سیزالیِ را تایذ تزای پذیزش واتالیشٍر آهادُ وزد ،وِ تِ ایي

دهاّای

هزحلِ حساسساسی سیزالیِ گفتِ هیضَد .تزای حساس

است .پس اس رضذ الیِّای هس تز سیزالیِ  GaAsتِ

ساسی اس هحلَلی ضاهل ولزیذ للغ ٍ اسیذ ّیذرٍولزیه

رٍشّای الىتزٍاًثاضت ٍ الىتزٍلس ساختار ٍ تزویة

استفادُ ضذ در ایي هزحلِ سیزالیِ  GaAsتِ هذت  2 minدر

ضیویایی الیِّا تَسظ دستگاُّای ( XRDهذل PW1840

هحلَل حساسساسی غَعٍِر ضذ .در هزحلِ حساسساسی

ساخت ضزوت فلیپس) ٍ ( SEMهذل

یَىّای للغ در سغح سیزالیِ لزار هیگیزًذ .تؼذ اس ایي هزحلِ

فلیپس) ٍ ًاّوَاری الیِّا تِ ووه دستگاُ ( AFMهذل DS

سیزالیِ تِ هذت  30sدر آب دٍتار یَىسدایی ضذُ لزار دادُ

 95-50 Eساخت ضزوت  DMEداًوارن) هَرد هغالؼِ لزار

ضذ ،سپس تالفاصلِ تِ هحلَل ضاهل واتالیشٍر هٌتمل ضذ .ایي

گزفت.

C

،37

C

،47

C

،57

C

ٍ 67

C

XL30

 77اًدام ضذُ

ساخت ضزوت

هحلَل ضاهل ولزیذ پاالدیَم ٍ اسیذ ولزیذریه است .در
هزحلِ فؼالساسی یَىّای للغ وِ در سغح سیزالیِ لزار دارًذ
یَىّای پاالدیَم را تِ اتنّای پاالدیَم احیا هیوٌٌذ .اتنّای
پاالدیَم اًثاضت ضذُ تز سغح سیزالیِ در ًمص واتالیشٍر،
فزآیٌذ اًثاضت را تسْیل هیوٌٌذ .تؼذ اس ایي هزحلِ سیزالیِ
تالفاصلِ تِ حوام اًثاضت هٌتمل گزدیذ ٍ تِهذت  20دلیمِ
الیًِطاًی صَرت گزفت.
پس اس آهادُساسی ،تالفاصلِ سیزالیِ تِ حوام ضیویایی ضاهل
تزویثات هَخَد در خذٍل  2لزار دادُ ضذ .در ایي حوام
ضیویایی اس سَلفات هس پٌح آتِ تِ ػٌَاى هٌثغ یَى فلشی،
فزهآلذّیذ تِ ػٌَاى ٍاسغِ واّصّ ،یذرٍوسیذ پتاسین تزای
تٌظین  ،pHدایپیزیذیل تِ ػٌَاى پایذارساس هحلَل ٍ
اتیليدیآهیي تتزا استیهاسیذ در ًمص ووپلسساس استفادُ

نتايج و بحث
ضىل 1الگَیّای  XRDالیِ هس الىتزٍاًثاضت ضذُ در هذ
خزیاى ثاتت تِ ضخاهت اسوی  500 nmدر خزیاىّای
اًثاضت  10mA ،5mAو  30mAرا ًطاى هیدّذّ .واىعَر
وِ ایي الگَّای ًطاى هیدٌّذ الیِ الىتزٍاًثاضت ضذُ در
خزیاىّای  10mA ٍ 5mAتِ صَرت تلَری ٍ در دٍ
راستای تزخیحی ( )200( ٍ )220رضذ یافتِاًذ در صَرتیوِ
ًوًَِّای الىتزٍاًثاضت ضذُ در خزیاى  30mAفمظ در
راستای ( )220رضذ یافتِ است.
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هیدٌّذ .در خذٍل  3ریطِ هیاًگیي هزتؼی ستزی الیِّای
هسی تْیِ ضذُ در ایي خزیاىّا را ًطاى هیدّذ.

ضىل .1الگَیّای  XRDالیِّای هس الىتزٍاًثاضت ضذُ تز سیزالیِ GaAs
تِ ضخاهت اسوی  500 nmخزیاىّای اًثاضت .30mA ٍ 10mA ،5mA

ضىل  2عیف  EDXالیِ هس الىتزٍاًثاضت ضذُ تِ ضخاهت
اسوی  500nmتا خزیاى اًثاضت  5 mAرا ًطاى هیدّذ .اس
آًدا وِ در آًالیش  EDXفمظ للِّای هس ٍ گالیَم ٍ آرسٌیه
دیذُ هیضَد تٌاتزایي هیتَاى ًتیدِ گزفت وِ درخِ خلَظ
فیلنّای تَلیذ ضذُ تِ رٍش الىتزٍاًثاضت ًسثت تِ ػٌاصز
فلشی تمزیثاً تاالست.

ضىل .2الگَی  EDXالیِ هس الىتزٍاًثاضت ضذُ در ضخاهت اسوی
.500nm

تِ هٌظَر تزرسی ستزی ٍ تزخی پاراهتزّای آهاری هزتَط تِ
ًاّوَاری سغَح ،تا استفادُ اس  AFMسغح ًوًَِّای هس
رضذ یافتِ تِرٍش الىتزٍاًثاضت در خزیاىّای هختلف ٍ در
ًاحیِ رٍتص  5μmآًالیش ضذ .پاراهتزّای آهاری هختلفی اس
لثیل هیاًگیي ستزی ،ریطِ هیاًگیي هزتؼی ستزی ،هیاًگیي
ارتفاع ٍ تفاٍت تیي حذاوثز ٍ حذالل ارتفاع تا استفادُ اس
ًتایح  AFMهحاسثِ ضذًذ.
ضىل 3تصاٍیز ً AFMوًَِّای الىتزٍاًثاضت ضذُ در خزیاى
ّای اًثاضت  5 mAتا  30 mAرا در ًاحیِ رٍتص ً 5μmطاى

ضىل .3تصاٍیز  AFMالیِ هس الىتزٍاًثاضت ضذُ تحت خزیاى
الف)  ،5 mAب)  ،10 mAج)  ،20 mAد)  ،30 mAدر ًاحیِ رٍتص

.5 µm
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17

ّواىعَر وِ هطاّذُ هیضَد در الگَی ً XRDوًَِّایی وِ
خذٍل  .3همایسِ ریطِ هیاًگیي هزتؼی ستزی الیِّای الىتزٍاًثاضت ضذُ
در خزیاىّای هختلف در ًاحیِ رٍتص .5μm

در دهای  37 oC ٍ 25 oCرضذ یافتِاًذ للِّای هزتَط تِ هس
دیذُ ًویضَد .ایي اهز هیتَاًذ ًاضی اس ضخاهت ون الیِ یا

ریطِ هیاًگیي هزتؼی

آهَرف تَدى الیِّا در ایي دها تاضذ .در دهاّای هختلف

ستزی()nm

للِّای هتفاٍتی در الگَی  XRDهالحظِ هیضَد وِ تأثیز

5

980

16/0

دهای اًثاضت را تز راستای رضذ ًطاى هیدّذ .در دهای

10

480

14/3

20

260

10/4

30

180

11/6

خزیاى اًثاضت
()mA

سهاى اًثاضت ()s

 47 oCالیِی هس تا تیطتزیي خْتّای رضذ در راستاّای
( )311( ٍ )220( ،)200( ،)111اًثاضت ضذُ است .در
صَرتیوِ در دهای  67 oCتٌْا خْت رضذ )111( ،است سیزا
هس دارای ضثىِی  fccاست ٍ رضذ در ایي راستا تزای چٌیي
ساختاری در حالت واتَرُای ٍ دارای ووتزیي اًزصی است
تٌاتزایي سیستن تحت ایي ضزایظ (دهای تاال) دارای تیطتزیي

همایسِ ایي ًتایح تا یىذیگز یه رًٍذ واّطی در پاراهتزّای

تیًظوی ٍ در ًتیدِ در پاییيتزیي سغح اًزصی خَد لزار

ًاّوَاری را ًطاى هیدّذ .افشایص ًاگْاًی در ًتایح ًاّوَاری

هیگیزد.

ًوًَِی تْیِ ضذُ در خزیاى  30mAهیتَاًذ ًاضی اس افشایص

تِ هٌظَر تزرسی ریخت ضٌاسی الیِّای هس رضذ یافتِ تِ

تیص اس حذ سزػت رضذ داًِتٌذی در سغح الیِ ٍ در ًتیدِ

رٍش الىتزٍلس ٍ تزرسی اثز دها تز رضذ آًْا ،الیِّای

ػذم فزصت وافی تزای پخص اتنّای اًثاضت ضذُ تز رٍی

اًثاضت ضذُ در دهاّای هختلف تَسظ  SEMآًالیش ضذًذ.
o

o

سغح تاضذ .ایي ًتیدِ تا ًتایح گشارش ضذُی لثلی در

ًوًَِّای ساختِ ضذُ در دهاّای  25 Cتا  77 Cدر هذت

خصَظ الىتزٍاًثاضت فیلنّای ضخین هسی در تَافك است

سهاى  20دلیمِ تا استفادُ اس  SEMهَرد هغالؼِ لزار گزفتٌذ.

].[13

ضىل  5تصاٍیز  SEMهزتَط تِ ایي ًوًَِّا را ًطاى هیدّذ.

ًتایح حاصل اس الگَی  XRDالیِّای هس رضذ یافتِ تِ
رٍش الىتزٍلس تز سیزالیِ ( GaAs )111در دهاّای 25 oC
تا  67 oCدر ضىل ً 4طاى دادُ ضذُاًذ.

ّواىعَر وِ ایي تصاٍیز ًطاى هیدٌّذ ،رضذ هس تز سیزالیِ
گالیَمآرسٌایذ تِ رٍش الىتزٍلس تِ صَرت داًِای است .تا
افشایص دها اس  37oCتِ  57oCاًذاسُ داًِّا ریشتز ضذُ ٍ
سغح ّوگيتزی هطاّذُ هیضَد .تا افشایص دها تا 67 oC
واّص اًذاسُ داًِّا اداهِ هییاتذ اها خلل ٍ فزجّایی ًیش تز
سغح الیِ ایداد هیضَد .در دهای  77 oCهیشاى خلل ٍ
فزجّا در سغح الیِ تسیار افشایص هییاتذ ٍ الیِ تطىیل ضذُ
حالت اسفٌدی دارد.

ضىل :4الگَی XRDالیِ هس الىتزٍلس ضذُ تز سیزالیِ( GaAs )111در
o

o

دهاّای  25 Cتا .37 C
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o

o

o

o

ضىل  .5تصاٍیز  SEMالیِ هس الىتزٍلی ضذُ تِ هذت  20minدر دها الف)  ،27 Cب)  ،37 Cج)  ،47 Cد) ،57 C
o

o

م)  ،67 Cی) .77 C

ضىل  6آًالیش  EDXالیِ هس رضذ یافتِ در دها  37 oCرا
ًطاى هیدّذ .ایي عیف ًطاى هیدّذ وِ در حیي اًثاضت هس
همذار ووی پتاسین ًیش اًثاضت ضذُ است .آًالیش EDX

الیِّای اًثاضت ضذُ در دهاّای هختلف ًطاى هیدّذ تا تغییز
دهای هحلَل درصذ پتاسین اًثاضت ضذُ تغییز هیوٌذ .ایي

تغییز هیتَاًذ ًاضی اس اثز دها تز رًٍذ ٍاوٌصّای ضیویایی در
هحلَل ٍ تغییز پتاًسیل ضیویایی ػٌاصز در اثز تغییز دهای
هحلَل تاضذ.
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ضىل .6آًالیش  EDXالیِ هس الىتزٍلس ضذُ در دهای .37ْ C
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ضىل .7تصاٍیز  AFMالیِ هس الىتزٍلس ضذُ تِ هذت ٍ 20min
o

o

o

ًاحیِ رٍتص  5μmدر دهای الف)  ،37 Cب)  ،47 Cج) .57 C

ضىل  7تصاٍیز  AFMالیِّای هس الىتزٍلس ضذُ در سِ
دهای  57 oC ٍ 47 oC ،37 oCدر هذت سهاى  20دلیمِ را در

خذٍل  4ریطِ هیاًگیي هزتؼی ستزی الیِّای هس الىتزٍلس

ًاحیِ رٍتص ً 5μmطاى هیدٌّذ .در دهای  67ْ Cتِ دلیل

ضذُ در سِ دهای هختلف در ًاحیِ رٍتص  5μmرا ًطاى

چسثٌذگی پاییي الیِ تِ سیزالیِ در حیي رٍتص ًوًَِ تَسظ

هیدٌّذّ .واىعَر وِ دادُّا ًطاى هیدٌّذ تا افشایص دها اس
o

o

سَسى خزاضیذُ ضذ تٌاتزایي تزرسی ًاّوَاری آى تِ ووه

 37 Cتِ  57 Cایي پاراهتز ستزی افشایص هییاتذ وِ ایي

 AFMاهىاى پذیز ًثَد.

اهز هیتَاًذ ًاضی اس ٍخَد داًِّایی درضت در سغح الیِ در
o

o

دهاّای  57 C ٍ 47 Cتاضذ .ایي ًتایح تا گشارشّای هزتَط
تِ افشایص ًاّوَاریّای سغح الیِّای هس تْیِ ضذُ تِ
رٍشّای دیگز وِ در دهاّای هختلف سیز الیِ رضذ ًوَدُاًذ
در تَافك است ].[ 14 ٍ13
خذٍل  .4همایسِ ریطِ هیاًگیي هزتؼی ستزی الیِ هس الىتزٍلس ضذُ در
سِ دهای هختلف (ًاحیِ رٍتص .)5μm

دهای اًثاضت

ریطِ هیاًگیي هزتؼی ستزی

()oC

()nm

37

8/4

47

15/1

57

26/2
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نتيجه گيزي
در ایي تحمیك الیِّای ًاسن هس تز سیزالیِ ًینرساًای
 تِ رٍشّای الىتزٍاًثاضت ٍ الىتزٍلسn آرسٌایذ ًَع-گالیَم
 الیِّایXRD  ٍ الگَیEDX  آًالیش.رضذ دادُ ضذًذ
الىتزٍاًثاضت ضذُ رضذ هس تا درخِ خلَظ ًسثتاً تاال را
ُ الیِ ّای هس الىتزٍاًثاضت ضذXRD  الگَی.تأییذ هیوٌٌذ
ٍ رضذ هس در د10 mA ٍ 5 mA در خزیاىّای اًثاضت
 رضذ هس در30 mA ) ٍ در خزیاى200( ٍ )220( راستای
 الیِّایSEM  تصاٍیز.) را ًطاى هیدٌّذ220( راستای
ِالىتزٍاًثاضت ضذُ ًطاى هیدٌّذ هذ رضذ هس تز سیزالی
.آرسٌایذ در ایي رٍش تِ صَرت خشیزُای است-گالیَم
ًاّوَاری سغح الیِّای الىتزٍاًثاضت ضذُ در خزیاىّای
 همایسِ دادُّا. تزرسی ضذAFM اًثاضت هختلف تِ ووه
ِ ت5 mA ًطاى داد پاراهتزّای ًاّوَاری تا افشایص خزیاى اس
 افشایص ًاگْاًی30 mA  واّص هییاتٌذ ٍ در خزیاى20 mA
 تٌاتزایي در تیي خزیاىّای تزرسی،در ًاّوَاری دیذُ هیضَد
 خزیاى هٌاسثی تزای رضذ الیِ تا20 mA ضذُ خزیاى اًثاضت
 الیِّای هس الىتزٍلسEDX  آًالیش.ووتزیي ستزی هیتاضذ
ضذُ در دهاّای هختلف رضذ هس تا درصذ خلَظ ًسثتاً تاال
XRD  در الگَی.آرسٌایذ را تأییذ وزد-تز سیزالیِ گالیَم

37 oC ٍ 25 oC الیِّای هس الىتزٍلس ضذُ در دهاّای
للِّای هزتَط تِ هس هطاّذُ ًگزدیذ ٍلی تا افشایص دهای
 راستاّای رضذ هتفاٍتی اس هس67 oC ِ ت47 oC اًثاضت اس
 ًطاى داد وِ هذ رضذ الیِّایSEM  تصاٍیز.هطاّذُ ضذ
هس الىتزٍلس ضذُ در دهاّای هختلف اس ًَع خشیزُای
 ًاّوَاری سغح الیِّای الىتزٍلس ضذُ در دهاّای.است
 تزرسی ضذ ٍ ًتایح ًطاى داد وِ تاAFM هختلف تِ ووه
افشایص دها پاراهتزّای هزتَط تِ ایي ًاّوَاریّا افشایص
.هییاتٌذ
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