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 چکیده

 
ی خووا  ترابوردی و ما بصورت نظری به مطالعه        

ی سیلیسووینی در ورووور ی شوولیکی در یوور ابرشووبکهنوفووه

ارجی پورداختیم. نتوای  خمدار راشبای -برهمکنش اسپین

یراک جدید توسط نسوبت سود دهد که مکان نقاط دنشان می

شود. همچنین عامل فانو یر بیشوینه در به چاه مشخص می

ی دیراک دارد. عالوه بر این عامول فوانوی نزدیکی نقطه

وابسته به اسپین یر رفتار نوسانی هم برای اسپین باال 

دهود و دوره نوسوان و هم اسپین پایین از خود نشان می

یابد. همچنین با افزایش تعداد سدهای ابرشبکه کاهش می

ی شلیکی یر والت اسپینی بیانگر آن است که نوفه نتای 

توان بطور موثر با استفاده از اخوتالف پتانسویل را می

)( Bو  Aی داخلووی بووین زیوور شووبکه
z

  کووه بووا میوودان

شود، بطور کامل کنترل کورد. الکتریکی موضعی تنظیم می

zعامل فانو با افزایش 
 ش یافته و یر فالت عامل افزای

شوود. در ایون والوت عبوور توسوط سود فانو تشوکیل می

   رسد. می 1الکتریکی مسدود شده و عامل فانو به مقدار 

 

ی شلیکی نوفه، ی سیلیسینیواژهاي كلیدي: ابرشبکه

مدار –وابسته به اسپین، عامل فانو، برهمکنش اسپین

 راشبای خارجی.
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   مقدمه -1-1

تقریبًا هر دو سال یکبوار  1براساس قانون مور        

قرار  (IC)تعداد ترانزیستورهایی که در یر مدار مجتمع 

[. امروزه در این مسیر سه 1] شودگیرند دو برابر میمی

: افزایش هزینوه ل اساسی وجود دارد که عبارتند ازمشک

و اندازه المانهای پایه  های لیتوگرافیساخت، محدودیت

[. بدین خاطر بسیاری 2مانند دیودها و ترانزیستورها ]

هوا ICاز محققان بدنبال کشف راههای جدیدی برای ساخت 

ها توانند این خواسوتههستند. مواد سیلیکانی دیگر نمی

بایست موادی جایگزین شوود کوه را برآورده سازند و می

ترل شوود. اکرورًا بتواند توسط اثر میدان الکتریکی کن

براین باورند که ساخت ادوات نانوالکترونیور راه وول 

مناسبی است. رساناهای آلی، اکسیدهای نزدیر بوه فواز 

مغناطیسی و مواد کربنی چون نوانو  ابررسانایی یا فاز

 هایی از مواد تکامل یافته اخیر هستند. ها مراللوله

ختلوف توانایی کنترل خوا  الکترونیکی مواد م        

توسط اعمال ولتاژ خارجی از اهداف کلیودی الکترونیور 

نوووین اسووت. ادوات الکترونیکووی معمووولی وابسووته بووه 

رساناهایی چوون های بار الکتریکی در نیمهترابری وامل

سیلیکان هستند. اسپینترونیر یوا الکترونیور اسوپینی 

علم بررسی خوا  ترابردی و ذخیره اطالعات با اسوتفاده 

كه استفاده از هاست. با توجه به اینکتروناز اسپین ال

تواند در انتقوال اسپین الکترون بجاي بار الکترون می

و ذخیووره سووازی اطالعووات مفیوود باشوود. از ایوون رو 

کنند از اسپین الکترون ) نوه بوار فیزیکدانان سعی می

آن( برای تولید ادوات اسپینترونیر استفاده کنند. از 

بووه الکترونیوور متووداول مزایووای اسووپینترونیر نسووبت 

                                                 
1 Moor 
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توان به سرعت باال، مصرف انرژی بسیار کمتر و امکان می

استفاده در محاسبات کوانتومی اشاره کرد. اسووپین یور 

تواند داراي جهت بواال و یوا خاصیت کوانتومي است و می

تواننود ها در سیستم دودویوي، ميپایین باشد. این جهت

ي کنند. به کوار کد گذار 1و  0هاي ها را در والتداده

گرفتن اسپین الکترون داراي این خاصیوت کلیدي است که 

هاي اسپینی با قطوع جریوان الکتریکوی از بوین وافظوه

پژوهشي شدیدي به ادوات اسوپینترونیر  یروند. عالقهنمی

هوا اسوتفاده که از اسپین الکترون براي فورآوري داده

کورد کنند، وجود دارد؛ زیرا ایون ادوات بودیع، عملمي

بهتري نسبت بوه ادوات الکترونیور سونتي دارنود و در 

اصوطال  . هوا خواهنود شودآینده به تدری  جوایگزین آن

بوه عنووان  1996در  1اسپینترونیر اولین بار توسط ولف

استفاده از اسوپین  یای از فیزیر معرفی شد. جرقهشاخه

بینی اثر مقاومت مغناطیسی با پیش 1998الکترون در سال 

متشکل از  این اثر در یر سامانه[. 3غاز گردید]آ 2بزرگ

( Feآهن ) ( که بین دو الیه فرومغناطیسیCrیر فلزکروم )

هوای شود. هنگوامی کوه ممانقرار گرفته است، ایجاد می

مغناطیسی دو قطعه فرومغنواطی  همسوو باشوند، جریوان 

عبوری از قطعه فلز با مقاومت کمی روبرو خواهود شود. 

های مغناطیسی دو قطعه فرومغناطیسی از طرفی وقتی ممان

در خالف جهت هم باشند، مقاومت عظیمی ایجاد خواهد شد. 

این اثر به سواخت قطعوه اسوپینترونکی بوه نوام شویر 

اسپینی منجر شده است که قابلیوت قطوع و وصوول جریوان 

الکتریکوووی توسوووط تغییووور جهوووت مموووان مغناطیسوووی 

 ها را داراست.    فرومغناطی 

     

                                                 
1 Wolf 

Giant Magneto Resistance 2 
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، یر گوروه فیزیکودان از دانشوگاه 2004سال  در       

و  1منچسووتر انگلسووتان، کووه توسووط آنوودره ک. گوویم

شدند توانستند تور سرپرستی می 2کنستانتین س. نووسلوف،

الیه های ازگرافیت که گرافین نامیده شود را بوه کمور 

متفواوت و طبیعوی بدسوت آورنود )کشویدن کوامال  ایشیوه

[. البتوه 4،5سوط(( ] در موازات الیه ها بورروی گرافیت

سواختار نوواری  3فلیپ ر. واالس 1947اولین بار در سال 

 بدسوت آورد 4گرافین را با استفاده از روش بستگی قووی

به همین دلیل قبل از کشوف گورافین نیوز مطالعوه . [6]

موورد توجوه قورار گرفتوه  نطریخوا  گرافین به صورت 

 کوهشود بود. هر چند برای مدت زموان طووالنی فوری موی

تواند در طبیعوت وجوود گرافین به صورت آزاد هرگز نمی

 داشته باشد. این عقیده با 

که کریستال دو بعدی به علت  6و پایرلز 5استدالل الندائو

تواند وجود داشته باشود، ناپایداری ترمودینامیکی نمی

[. با این وال با کشف تجربی گرافین این 7،8] تقویت شد

تووان اسوتدالل کورد کوه ینظریه از بین رفت. هر چند م

های تئوری الندائو و پایرلز هنوز برقرار است چون ورقه

شود و بنابراین گرافینی به آرامی در سه بعد مچاله می

دقیقًا دو بعدی نیست. به عبارت دیگر گرافین بوه طوور 

کامل مسط( نیست و دارای موج است که دلیول آن انورژی 

مطلووا اسووت. ورارتووی اش در دماهووای بوواالتر از صووفر 

کووربن از تووا خوووردگی آن جلوووگیری -پیونوودهای کووربن

ای مشتمل بر سوه توا کنند. گرافین چند الیه که مادهیم

                                                 
3 Andre K. Geim 
4 Konstantin  S. Novoselov 
5 Philip R. Wallace 
6 Tight-Binding 
1 Landau 
2 Peierls 
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نه الیه است، خوا  بسیار متفاوتی از گرافین یر یا دو 

رسود، الیه دارد. وقتی که تعداد الیه ها به ده عودد می

 گیرند.نازک در نظر می یمحققان آن را گرافیت الیه

 هايوامل خا  طبیعت درگرافین، فرد به منحصر هايویژگي       

 در معادله شرودینگر چگال، عموماً  ماده فیزیك در است. بار

 استرنا یك گرافین است. موفا الكتروني مواد خوا  توصیف

 جرم بدون ذرات نسبیتي معادالت از آن بار هاياست. وامل

 و براي الكترون تينسبی مشخصه هیچ كه هرچند كنند.مي تبعیت

 در آنها كنش ندارد. برهم اتم كربن وجود ووالي در آن وركت

 در كه را ذرات جدیدي شبه گرافین، زنبوري النه یورور شبكه

 بعدي (2+1) دیراك معادله از خوبي دقت با هاي كمانرژي ود

smودود  متوسط سرعت با  ذراتي شبه چنین دهد.مي ارائه 106/

 هایيالكترون نامیم كهمي جرم بدون دیراك هايا فرمیونر

پ  از اینکه  .اندداده دست از را سكون خود جرم كه هستند

ن یگراف سنتزبه علت  2010و نووسولوف در سال  گیم

جایزه نوبل را دریافت کردند، تحقیا روی مواد دو 

بعدی افزایش یافت. سیلیسین نقش یر مدل برای امکان 

ن را داشت. یمواد دو بعدی غیر از گراف وجود سایر

های سیلیکون است، که ی دوبعدی از اتمسیلیسین یر ماده

. با استی زنبوری ی بلوری النهشبکهدارای شبیه گرافین 

که کارهای نظری و آزمایشگاهی روی سیلیسین از سال این

شروع شده ولی اولین مدرک آزمایشگاهی متقاعد  2005

و همکارانش در  1سیلیسین توسط وگتکننده برای وجود 

ها در این مطالعه، آن. [9] گزارش شده است 2012سال 

رسوب  Ag(110)بجای  Ag(111)ی روی زیر الیهرا سیلیکون 

سیلیسین با سلول بازسازی ی دادند. در نتیجه، تر الیه

های بار در سیلیسین در . واملشد تشکیل 3 × 3شده 

                                                 
1 Voget 
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های دیراک بدون بیه فرمیونمدار ش-غیاب برهمکنش اسپین

های بار در سیلیسین کنند. بنابراین واملجرم رفتار می

شوند. ی شبه دیراک توصیف میتوسط معادله  ′Kو  Kدر نقاط

 0.5×610سرعت فرمی در اطراف نقاط دیراک تقریبا برابر 

متر بر ثانیه است. یر فرق اساسی بین سیلیسین و 

ار ذاتی است. در مد-گرافین قدرت برهمکنش اسپین

گرافین این برهمکنش خیلی ضعیف بوده بطوری که اثر 

فقط در دماهای خیلی پایین غیر  1اسپین کوانتومی هال

سیلیسین دارای برهمکنش قوی  .[10،11]دهد واقعی رخ می

 1000مدار ذاتی هست بطوری که این برهمکنش -اسپین

دو  عالوه بر این [.12،13]مرتبه از گرافین بیشتر است 

در سیلیسین وجود  2مدار راشبا-نوع برهمکنش اسپین

تواند مدار راشبای خارجی که می-دارد، برهمکنش اسپین

ناشی از میدان الکتریکی خارجی عمودی اعمال شده بر 

های سیلیکون با زیرالیه ی سیلیسین یا برهمکنش اتمصفحه

مدار راشبای -، در والی که برهمکنش اسپین[14] باشد

با  .[15] شی از ساختار خمیده سیلیسین استذاتی نا

مدار راشبای ذاتی اثر -توجه به اینکه برهمکنش اسپین

این خیلی جزئی در ساختار نواری سیلیسین دارد بنابر

توان از این اثر صرفنطر کرد در بیشتر موارد می

الزم به ذکر است که بعری از خوا  سیلیسین را  [.16،17]

تغییر داد برای مرال گذار توان با اعمال کرنش می

، [18]دهد % رخ می7.5های بیش از فلز در کرنشنیمه-فلز

و نیز هنگامی که کرنش در راستای دسته صندلی به 

%  یر گذار گاف 5ی سیلیسینی اعمال شود در کرنش صفحه

. زمان [19] افتدغیر مستقیم اتفاق می-انرژی مستقیم

اد در سیلیسین واهلش اسپین و طول همدوسی اسپینی زی

                                                 
2 The Quantum Spin Hall Effect 
3 Rashba Spin–Orbit Interaction 
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نسبت به گرافین و همچنین گاف انرژی قابل تنظیم با 

میدان الکتریکی خارجی باعث شده که سیلیسین یر 

کاندیدای خوب برای کاربردهای اسپینترونیکی و 

، اولین 2015در سال ترانزیستورهای اثر میدان باشد. 

اتاق کار که در دمای  یترانزیستور اثر میدان سیلیسین

برای  [.20] ساخته شد و همکاران 1تائووسط ت کردمی

ها ابتدا سیلیسین را روی فیلم نازک رسیدن به این، آن

نقره بر روی میکا سنتز کردند و بعد آن را  با 

ها ی آلومینا پوشش دادند. سپ  آنفرآیند در جا با الیه

فیلم نقره را ورقه ورقه کردند، سپ  کل ساختار را 

کردند تا به  2ز نقره را  اچبرگرداندند، و قسمتی ا

سیلیسین برسند. در نتیجه ساختار به دست آمده به شکل 

این نوار سیلیسین با دو الکترود فلزی نقره شد. 

ا پژوهشگران زیادی به این موضوع مطالعه باعث شد ت

عالقمند شوند و استفاده از سیلیسین در ادوات 

 [.21،22] ه قرار گیردالکترونیکی مورد توج

 

 هدف -2-1

نوفه شلیکي عبارت است از افت و خیزهاي جریان        

ترابردي سیستم  الکتریکي و کمیتي مهم در تعیین خوا 

هاي مزوسکوپیر است، كه از ذات گسسته بودن بار 

بودن فرآیندهاي پراكندگي  الكتریكي و خاصیت آماري

الكتروني ناشي مي شود. زماني که رسانندگي سیستم در 

توان يم 3ستفاده از نوفه شلیکيبا ا دسترس نباشد

                                                 
1 Tao 
2 Etch 
3 Shot noise 
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اطالعاتي در مورد انتقال بار در سیستم را به دست 

تعریف مي شود که  1توسط عامل فانوشلیکي  آورد. نوفه

 [.23] نسبت توان نوفه شلیکي به میانگین جریان است

 شلیکي نوفه تئوري و نظري اخیرا کارهای زیادی به صورت

گرافیني و  رهاينانو ساختا و رساناهانیمه در را

 با تحقیا این در [،24-44] اندکرده سیلیسینی بررسي

 وابسته شلیکي نوفه خوا  انتقال ماتری  از روش استفاده

-اسپین ورور برهمکنش ی سیلیسینی درابرشبکه در را اسپین

 اثرات يمطالعه به و کرده بررسي خارجی را راشبای مدار

 خواهیم فانو عامل در قدرت راشبا و ابرشبکه سدهاي تعداد

 ورور برهمکنش ورور در که دهدمي نشان نتای  .پرداخت

 انتقال شدن مسدود خارجی به خاطر راشبای مدار-اسپین

 که رسدمي ۱ مقدار به فانو عامل ی سیلیسینیکهابرشب توسط

 بدون ی گرافینیابرشبکه براي آمده دست به مقدار با این

  .دارد یريچشمگ تفاوت مغناطیسي میدان ورور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Fano factor 
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ی رسانا و ابرشبکهنیمه هایابرشبکه -1-2

 سیلیسینی 

یر ابرشبکه ساختاری است كه از تکرار متووالی        

گیرد. بورای اف انرژی متفاوت شکل میو الیه نازک با گد

ب ی متناورسانا، دو الیهنیمه یدست آوردن یر ابرشبکهبه

اف نوار متفاوت و ضخامت هر یر از از نیمه رسانا با گ

الیه  10-100برابر  تقریبا نانومتر که (1-10ها بین )الیه

 (.1-2کنند )شکل شود، استفاده میاتمی می

 

 

 

 

 

 

 AlGaAs/GaAs.ی ه( یر ابرشبک1-2شکل )

 هابا توجه به ترکیبات به کار رفته در یور ابرشوبکه 

نا، فلوز، اپتیکوی یوا مغناطیسوی ها را نیموه رسواآن

 AlAs/GaAsرسوانا ماننود نیمه یدر یر ابرشبکه نامند.می

کننود اف نوار این مواد باهم فورق میبه خاطر اینکه گ

شود که باند رسانش این ساختار پیوسته نبوده، باعث می

باشود  ها و سدهای کوانتوومیبلکه شامل یر سری از چاه

 (.2-2)شکل 
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 شووووکل

( نمایی از چاه وسدهای کوانتوومی در یور 2-2)

 AlAs/GaAs.ی هابرشبک

هوا و سودهای پ  در یر ابرشبکه ما با یر سری از چاه 

کوانتومی سروکار داریم. بنابراین یوك ابرشوبكه، یوك 

توان با تنظیم پهناي سود یوا مصنوعي است كه مي یشبكه

در  راوتي تنظیم كرد. در واقعچاه ثابت شبكه آن را به

اولین كساني بودند كه از این  2و تسو 1ایساكي 1970سال 

واقعیت استفاده كرده و تولید فركان  باال با استفاده 

[. ولوي بوه دلیول 45] ها را مطر  كردننوداز ابرشبكه

ها موجوود كوه هموواره در سیسوتم پراكنندگي و ناخاصي

ها مشواهده وجود دارد تاكنون فركان  باال در ابرشوبكه

ها در ابتودا بوراي تولیود است. اگر چه ابرشبكهنشده 

فركووان  بوواال سوواخته شوودند. ولووي بووه دلیوول كنتوورل 

ها، امروزه كاربردهواي پراكنندگي الكترون در ابرشبكه

مختلفي بخصو  در الكترونیك نوووري دارنود. بووه ویوژه 

زماني كه تناوب شبكه قابل مقایسه با طول موج میودان 

ن با تغییر پهناي چواه و الكترومغناطیسي باشد. همچنی

ها تووووان رسوووانندگي سیسوووتمها ميسووود در ابرشوووبكه

راوتي كنترل كرد. مشكلي كه در ساخت الكترونیكي را به

ها نیمه هادي وجود دارد ایون اسوت كوه بوراي ابرشبكه

                                                 

Esaki 1 

Tsu 2 
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نووع مواده ها ما بایستي از دو ساخت این نوع ابرشبكه

فورق هوا بواهم اف انورژي آنمختلف استفاده كنیم كه گ

ایون دو نووع مواده نیوز  یهاي شبكهكنند همچنین ثابت

بایستي باهم جور باشند. از طرفي رشد یك نیمووه هوادي 

هاي پیشرفته است. بنابراین قابل كنترل نیاز به تكنیك

مشخص  یهادي با ثابت شبكهمهآل نیها ایدهساخت ابرشبكه

های اخیوور خوووا  در سووال .امكووان پووذیر نیسووت عمووال

های سیلیسووینی کووی و اسووپینترونیکی ابرشووبکهالکترونی

  جالو  ی مورد بررسی قرار گرفته و نتوایبطور گسترده

[. خوووئینی و 46-52]بسوویاری نیووز بدسووت آمووده اسووت 

همکاران، ترابرد اسپینی در یر نانو نووار سیلیسوینی 

ابرشبکه را بررسی کرده و نشان دادند کوه بوا کنتورل 

تووان ها میخالصویمیدان الکتریکوی خوارجی و غلظوت نا

[، 46رسانش اسپینی را در چنین ساختاری کنتورل کورد ]

ی خوا  ترابوردی وابسوته بوه اسوپین در یور ابرشوبکه

انجوام شوده  47ها در مرجع سیلیسینی در ورور ناکاملی

[، نشان دادند که عبور از یور 47و همکاران ] 1است. لی

ه ابرشبکه سیلیسینی به خاطر ساختار نامتقارن ابرشوبک

ها خصوصوا به هور ووال ابرشوبکه یابد.به شدت کاهش می

های سیلیسینی بطور کامل شناخته شده نیستند و ابرشبکه

و  ت بیشتری روی این ساختارها هسوتیم،نیازمند مطالعا

هایی شود که بتووان ابرشووبکهاین امکان وقتی فراهم می

با کمترین عی  و نقص تولید کرد زیرا کمترین نقوص در 

سوب  تغیورات زیوادی در خووا   واختی ابرشبکهغیر یکن

 شود.اپتیکی و الکترونیکی ابرشبکه می

 یعامل فانو در  ابرشبکه یمحاسبه -2-2

                                                 
1 Li 
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مدار   -در حضور برهمکنش اسپین سیلیسینی

  راشبا

 یابرشبکه (3-2) شکل مانند تحقیا این در       

)2( طول سیلیسینی به N
l مدار-اسپین شبرهمکن ورور در را 

 سد نواوی. گیریممی نظر در (ERSOIی خارجی )راشبا

 راشبای خارجی مدار–اسپین برهمکنش قدرت با پتانسیل

const) ثابت
R
 )پتاسیل چاه ناویه با (NG )آن در که 

 جدا هم از ندارد مدار راشبا وجود–اسپین برهمکنش

 .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب( نمایی از سیلیسینی.  یایی از یر ابرشبکهنم (  الف(1-3شکل )

سیلیسینی با  یابرشبکه دید از کنار. ج( سیلیسینی ییر ابرشبکه

N   سد پتانسیل به ارتفاع
0

U  و پهنایL  در ورور برهمکنش

سد سیلیسینی با ناویه  ی. ناویهمدار راشبای خارجی–اسپین

مدار –که در آن برهمکنش اسپین سیلیسین نرمال )چاه پتانسیل(

 .[48] شودراشبای خارجی وجود ندارد از هم جدا می
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Spin-dependent conductance and shot noise in silicene 

superlattice 
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Abstract 
 

     We theoretically study the spin-dependent transmission and shot noise properties 

in silicene superlattice with extrinsic Rashba spin–orbit interaction (RSOI). It is found 

that the new Dirac-like point is determined by the ratio of well width to barrier width. 

The Fano factor shows a peak at new Dirac-like point. Also, Fano factor has an 

oscillatory behavior for the both spin-up and spin-down electrons with respect to 

extrinsic RSOI strength and the oscillation period decreases by increasing the number 

of barriers. The results indicate that the shot noise of a spin state can be efficiently 

controlled by the on-site potential difference between A and B sublattices ),( z  

which can be tuned by the local electric field. The Fano factor increases by increasing 

the z  and plateau of the Fano factor is formed. In this case, the transmission can be 

blocked by the electric barrier and the Fano factor approaches 1. 
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