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   الخالصة
ـ   CuSتم في هذا البحث تحضير غشاء كبريتيدالنحاس             راري بطريقة التحلل الكيميـائي الح

حيث تبيـين مـن   . ووضع على قاعدة من الزجاج حيث تم دراسة الخصائص التركيبية والكهربائية
ان اعلى درجة نقاء طوري يمكن الحصول عليها بزيادة  (X-Ray)خالل نتائج حيود االشعة السينية 

حتوائهـا  نسبة تركيز ملح النحاس وبخالف ذلك فان االغشية تمتلك بنية متعددة االطوار عالوة على ا
اطوار شائبة عازلة وقد تم الحصول على اعلى تجانس طوري االغشية المحضرة مـن كلوريـدات   

عالوة علـى  , اثبتت نتائج القياسات الكهربائية متمثلة بدراسة تاثير هول ومقاومية االغشية .النحاس 
مومـا تحركيـة   دراسة تاثير درجة الحرارة في توصيلية االغشية من التحليالت ان االغشية تمتلك ع

يسبب رفع درجة الحرارة حصـول تحـوالت   ,  (1.31cm2V-1s-1~0.02)حامالت تتراوح بين 
طورية تعتمد على تركيب االغشية وتؤثر في طاقة التنشيط الالزمة للتوصيل الكهربائي في االغشية 

نظـرا لطاقـة   كما تشير النتائج الى احتمالية التوصيل االيوني عند درجات الحرارة العالية نسـبيا  , 
  .0.67eV)~  (0.17   التنشيط العالية التي تتراوح بين

 
Study of Some Structural, Electrical Properties of CuS Thin 

Films Deposited by Chemical Spray Pyrolysis Method 
 

Abstract 

         In this research CuS thin films have been prepared by Spray pyrolysis to study 
their structural, electrical properties .The results of (X-Ray ) diffraction also illustrate 
that highest degree of phases purity can do obtained by increasing the concentration of 
copper salts , conversely , films may have multi-phase structure and incorporate 
impure insulator phases.The films ,which were prepared from  copper chloride , 
develop the highest degree of phase homogeneity .  The results of electrical 
measurements represented by Hall effect , resistivity and temperature variation of 
conductivity illustrate from the mobility of the charge carrier has value of 
(0.02~1.31cm2V-1s-1), Temperature variation of Conductivity has been explained in 
terms of occurrin in the films . Although , high activation energy (0.17~0.67eV) at 
relatively low temperature refers to the probability of involving ionic Conductivity.   
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