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اخبار
سومین نشست رابطین شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
در تاریخ  10شهریور  1392با حضور بیش از  45نفر از رابطین
و کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی کرج برگزار شد.
در این نشست بعد از تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش
سرود جمهوری اسالمی ،فیلمی راجع به معرفی پژوهشکده پخش
شد و پس از آن آقای دکتر صالحی ،معاونت پژوهشی پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی ،ضمن خوشامدگویی به حاضرین ،گزارشی
از عملکرد پژوهشکده را ارایه نمودند .در ادامه برنامه آقای دکتر رضا
اسدی فرد ،مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ،سخنانی راجع به
نقش برجسته رابطین آزمایشگاههای عضو در ارتقاء عملکرد و رتبه
آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ،بیان نمودند .ایشان
همچنین اذعان داشتند که رابطین آزمایشگاههای عضو سهم قابل
توجهای در رشد و پیشرفت شبکه آزمایشگاهی داشته و خواهند
داشت .پس از سخنان آقای دکتر اسدیفرد ،آقای مهندس عبدالرضا
خاکسار ،مدید موسسه تحقیقات آب و عضو کارگروه استاندارد و
کالیبراسیون شبکه ،مباحثی را پیرامون ایمنی در آزمایشگاه مطرح
نمودند .به زعم ایشان مساله ایمنی در آزمایشگاهها یکی از مباحث
مهمی است که اغلب از سوی آزمایشگاهها مورد غفلت واقع میشود
و بعضا مشاهده شده که عدم توجه به این امر خسارات جانی و مالی
زیادی را متوجه آزمایشگاهها نموده است.
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برگزاری سومین
نشست رابطین
شبکه آزمایشگاهی
در پژوهشکده
بیوتکنولوژی
کشاورزی کرج

در ادامه برنامه و بعد از پذیرایی میان برنامه ،آقای مهندس
محمدرضا تجریشی کارشناس شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به
بیان اهداف برگزاری نشست رابطین پرداخته و توضیحاتی را راجع
به نحوه فعالیت رابطین آزمایشگاهها و مسئولیتهای آنها ارائه
نمودند .فرآیند ارزیابی شبکه از آزمایشگاههای عضو و چالشهایی
که رابطین در مبحث ارزیابی با آنها مواجهاند ،محور اصلی بحثهای
ایشان را تشکیل میداد .در این بخش از برنامه همچنین ،ده نفر از
رابطین برتر شبکه آزمایشگاهی در سال  1391معرفی شدند و مورد
تشویق حاضرین در جلسه قرار گرفتند.
بخش بعدی برنامه جلسه پرسش و پاسخ بود که با حضور
دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو آقای مهندس مجتبی نسب
برگزار گردید .در این بخش از برنامه رابطین آزمایشگاهها سوالها
و نظرات خود را مطرح نمودند و آقای مهندس نسب به آنها پاسخ
دادند.
در بخش پایانی برنامه رابطین آزمایشگاههای عضو از امکانات و
تجهیزات آزمایشگاههای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید
نمودند.
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تدوین استاندارد ملی در
کارگروههای تخصصی
شبکه آزمایشگاهی نانو

آشنایی با استاندارد
ایران -ایزو 10012
در وبینار  18شهریور

www.nanolab.ir

وبینار آشنایی با استانداردهای ایران با موضوع
«سیستمهای مدیریت اندازهگیری؛ الزامات فرایندهای
اندازهگیــری و تجهیزات انـدازهگیــری» دوشنبه 18
شهریورماه  ،92توسط کارگروه استاندارد و کالیبراسون
برگزار شد .
در این وبینار به صورت مختصر به تشریح الزامات
فرایندهای اندازهگیری و تجهیزات اندازهگیری پرداخته
شد .یک سیستم اثر بخش مدیریت اندازهگیری اطمینان
میدهد که تجهیزات اندازهگیری و فرایندهای اندازهگیری
برای استفاده مورد نظر خود مناسب هستند ،و این در
تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت ریسک نتایج
اندازهگیری نادرست حائز اهمیت است. هدف سیستم
مدیریت اندازهگیری ،مدیریتکردن ریسک اثراتی است
که تجهیزات اندازهگیری و فرایندهای اندازهگیری
میتوانند با تولید نتایج نادرست بر کیفیت محصوالت
یک سازمان داشته باشند.
مدرس این وبینار آموزشی ،خانم مهندس خدادادی
از موسسه تحقیقات آب بودند.

به همت تعدادی از اعضای کارگروه  SPMشبکه
آزمایشگاهی نانو ،استاندارد  ASTM E2382-04با
عنوان "راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط
به سوزن و روبشگر در میکروسکوپی تونلزنی روبشی
و میکروسکوپی نیروی اتمی" ترجمه و با مشارکت
اعضای کارگروه در کمیسیونهای سازمان استاندارد
ایران ،در فرمت استاندارد ملی تدوین شد.
این استاندارد بهصورت یک راهنمای عملی برای
کارشناسان دستگاه ،جهت تشخیص اثرات ناخواسته
تصویری حاصل از حرکت پروب و برهمکنش سوزن
و سطح در میکروسکوپ تونلزنی روبشی و حالت
تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی ،قابل استفاده
قرار گرفته است .توانایی تشخیص اثرات ناخواسته
در تصویر ،به ارزیابی قابل اعتماد عملکرد دستگاه و
گزارش نتایج کمک میکند.
تدوین این استاندارد با مساعدت خانم مهندس
صدیقه صادقحسنی (پژوهشکده کاتالیست و
نانوفناوری پژوهشگاه صنعت نفت) ،آقای مهندس
روح اهلل عزیزی (آزمایشگاه فناوری نانو -شرکت کفا)
و خانم مهندس سمیرا سادات میرجلیلی (شرکت
تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر) انجام شده
است.
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سیزدهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه در دانشگاه
شهید بهشتی برگزار شد

سیزدهمین نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو روز یکشنبه ،دوازدهم آبان ،به میزبانی پژوهشکده گیاهان
و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از  65نفر از مدیران ،کارشناسان و رابطین منتخب آزمایشگاههای عضو از سراسر کشور،
برگزار گردید ،مدیران مراکز از نزدیک با هم مالقات نموده و در خصوص افزایش همکاریهای مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.
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در ابتدای این نشست ،آقای دکتر علیرضا قاسمپور ،رئیس
پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی ضمن
خوشامدگویی به میهمانان به معرفی پژوهشکده و دستاوردهای آن
پرداختند.ایشان همچنین فرمودند :با توجه به پيشينيه درخشان
ايران در استفاده از گياهان دارويي ،دانشگاه شهيد بهشتي با تأسيس
پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي قدم در اين عرصه گذاشته و
اميدوار است با استفاده از نيروهاي متخصص ،حرکتي نهادينه و پويا
را آغاز نمايد .اين پژوهشکده با مجوز سازمان توسعه صنعت ملل
متحد( )UNIDOو در راستاي نياز کشور براي استفاده بهينه از
گياهان دارويي بومي ايران تأسيس شده است .اين پژوهشکده شامل
چهار گروه فيتوشيمي ،بيولوژي ،کشاورزي و مهندسي شيمي مي
باشد که اساسنامه و تشکيالت آن به تصويب وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري رسيده و در مقطع کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.
آقای دکتر رضا اسدیفرد ،مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،
سخنران بعدی جلسه بودند که به ارایه گزارشی از فعالیتها و
برنامههای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو پرداختند .ارتباط چهره
به چهره مدیران با یکدیگر ،بررسی زمینههای مشترک همکاری بین
آزمایشگاهها و آشنا شدن آزمایشگاهها با ظرفیتها و تواناییهای
همدیگر ،از مهمترین اهداف برگزاری نشست مدیران است که
ایشان به آن اشاره کردند .ایشان همچنین بر اهمیت کارگروههای
تخصصی شبکه تاکید کردند و بیان نمودند که هم اکنون  237نفر
از کارشناسان آزمایشگاههای عضو در قالب  7کارگروه تخصصی در

شبکه فعالیت میکنند که این مساله چشمگیر بوده و میتواند نقش
پر رنگی را در ارتقاء سطح دانش تخصصی آزمایشگاهها ایفا نماید.
در بخش دوم برنامه آقای مهرداد محرمی ،مدیر ارشد آزمایشگاههای
مرکز پژوهش متالورژی رازی در خصوص مشتری مداری در
آزمایشگاهها و تجربیات مرکز رازی در این زمینه صحبتهایی را بیان
نمودند .آزمایشگاه مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان یک آزمایشگاه
خصوصی که همواره رتبههای برتر را در بین آزمایشگاههای عضو کسب
کرده ،روشها و سیستمهای نوینی را در زمینه مشتریمداری در مرکز
خود بکار گرفته اند و نتایج قابل توجه را نیز کسب کرده اند که میتواند
برای آزمایشگاههای دیگر یک الگو و مدل مناسبی باشد.
در بخش بعدی برنامه آقای مهندس مجتبی نسب ،دبیر شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو ،با ارائه گزارشی در خصوص ارزیابی
آزمایشگاههای عضو شبکه در سال  1391پرداختند و بر لزوم توجه
بیشتر مدیران بر شاخصهای ارزیابی آزمایشگاهها و مشارکت در
برنامههای شبکه آزمایشگاهی تاکید نمودند .در انتهای بخش دوم
این گردهمایی از  20نفر از کارشناسان منتخب و رابطین برتر شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو در سال  1391تقدیر بعمل آمده و جوایزی
به آنها اهدا شد.
در بخش پایانی برنامه ،شرکت کنندهگان از تجهیزات و امکانات
آزمایشگاههای پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی شهید بهشتی
بازدید بعمل آورده و از نزدیک با امکانات و پرسنل پژوهشکده آشنا
شدند.
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اندازهگیری و گزارش شکل نوک سوزن در میکروسکوپ
پروبی روبشی
شماره استانداردASTM-E 1813-96 (Reapproved 2007) :

مترجمین

سحر طیب طاهر
صدیقه صادق حسنی
2و3
زهرا ثبات
1و3

تصویری که از سطح نمونه به وسیله روبش سوزن ميكروسكوپ پروبي روبشي تهيه مي شود،
معموالً نسخه دقیقی از سطح نیست و با ظاهر شدن آثار شكل نوك سوزن روي دادهها ،نوعی اعوجاج
در تصاوير مشاهده خواهد شد كه مقدار آن بستگی به شکل و جهتگیری پروب و همچنین توپوگرافی
سطح دارد .هدف از تدوين استاندارد  96-1813 ASTM-Eارائه روشهاي اندازهگيري و گزارش
شکل نوک سوزن در تصاوير حاصل از میکروسکوپ پروبی روبشی است که به همت اعضاي كارگروه
تخصصی  SPMشبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ترجمه شده است.
ميكروسكوپ پروبي روبشي يکي از روشهاي اندازهگيري
است که سطح ماده را با توان تفکيکي در مقياس نانومتر
روبش کرده و امکان تهيه تصاوير توپوگرافي يا نقشههايي از
يک خاصيت فيزيکي يا شيميايي سطح ماده را فراهم ميکند.
اين ميكروسكوپ ،داراي يک سوزن با قطري در مقياس نانومتر
است که در فاصله بسيار كوچكي از اتمهاي سطح نمونه قرار
گرفته و سطح را روبش ميكند .معموالً سوزنهای پروب دارای
شکلهای هندسی منظم و یکپارچهای مانند مخروط یا استوانه
هستند .به دلیل معایب تولید و یا فرسودگی ناشی از استفاده،
دادهها اغلب با استفاده از پروبهایی جمعآوری میشوند که تا
حدودی نامنظم هستند.
شکل و جهتگیری سوزن پروب تعیین میکند که از یک
روبش ،چه اطالعات قابل اعتمادی میتواند استخراج شود .برای
مثال ،در اندازهگیری زبری سطح ،شعاع سوزن پروب ،تأثیر عمیقی
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 .1پژوهشگاه مواد و انرژی
 .2پژوهشگاه صنعت نفت
 .3عضو کـارگروه تخصصـــی
دستـگـــاه  SPMشبکــــه
آزمایشگاهی فناوری نـانــو

روی فرکانسهایی که پروب به صورت مطمئنی میتواند آنها را
اندازهگیری نماید ،دارد .در نتیجه ،در گزارش دادههای میکروسکوپ
پروبی ،باید اطالعاتی در مورد شکل سوزن پروب ،به دست آمده و
گزارش شود .بنابراین آنالیز تصاویر میکروسکوپ پروبی روبشی به
شناخت شکل سوزن و جهتگیری آن نیاز دارد.
این استاندارد ،پارامترهای مرتبط با شکل سوزن و جهتگیری
آن نسبت به سطح نمونه را در میکروسکوپ پروبی روبشی توصیف
مینماید .همچنين روشی را برای اندازهگیری شکل و اندازه سوزن
پروب مورد استفاده در میکروسکوپ پروبی روبشی توضیح میدهد.
در این روش ،از نمونههای خاصی با اشکال مشخص به عنوان
تعیینکننده مشخصات پروب استفاده میشود که میتوانند برای
تعیین ابعاد پروب ،با پروب میکروسکوپ ،روبش شوند .روشهای
تحليلي ریاضی برای استخراج شکل پروب ،پس از روبش توصیفگر
پروب ،بيان شدهاست.
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همبستگی روش طیفسنجی
نشری پالسمای جفت شده القایی
و فناوری نانو
چکیده
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امروزه با پیشرفت روز افزون فناوری نانو در زمینههای مختلف ،نیاز به آنالیزهای شیمیایی دقیقتر ،افزایش یافته است و
روشهای آنالیزی مختلف در حوزه فناوری نانو ،بسیارمورد استفاده قرار میگیرند .یکی از این روشهای آنالیز ،روش طیفسنجی
است که بهطور گسترده و با امتیازات ویژه در زمینه آنالیزهای شیمیایی استفاده میشود .در این مقاله سعی شدهاست با تمرکز
بر روش طیفسنجی نشری پالسمای جفت شده القایی  ،ارتباط این روش با فناوری نانو مورد بحث قرار گیرد .همچنین كاربرد
نانوذرات در آمادهسازی نمونه مورد توجه قرار گرفته و در ادامه به تعدادی از كاربردهای دستگاه  ICP-OESدر زمینه فناوری
نانو مانند ،آناليز نمونه هاي حاصل از پيش تغليظ عناصر با نانوذرات ،اناليز نمونه حاصل از تمیز سازی با نانوذرات و غيره اشاره،
وسعی شدهاست با توجه به كارایی باالی این روش و پیشرفت روزافزون فناوری نانو،كاربرد متقابل این دو مورد توجه قرار گیرد و
در نهایت راهكاری مناسب برای استفادة هر چه بهتر از این فناوریهاپیشنهاد شود.

فناوری نانو و علم نانو در شیمی تجزیه

نویسندگـان:

yahoo com

@Ef_rezaei
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تعاریف زیادی برای علم نانو و فناوری نانو وجود دارد که
بیشتر آنها براندازه نانومتری مواد ( 1تا  100نانومتر) تاکید دارند.
اما مهمترین ویژگی مواد نانوساختار ،تغییرات قابل توجه خواص
فیزیکی و شیمیایی آنها در مقیاس نانو است .ویژگیهای شیمیایی،
نوری ،الکتریکی ،حرارتی ،مغناطیسی و غیره در مقیاس نانو منحصر
به فرد است .در حالت بهینه،فناوری وعلم نانو ،ادغام ویژگیهای
خارقالعاده نانومواد همراه با مزیت اندازه نانویی آنها است که در حال
حاضر دست یافتن به این امر به دلیل مشکالت فنی،مشکل است.
علم تجزیه نمیتواند جدا ازعلم نانو و فناوری نانو باشد .در واقع در
بسیاری از تعاریف ،علم و فناوری نانو وجود دارد ،اما برای ورود به
دنیای نانو،داشتن اطالعات واقعی ضروری است .استخراج اطالعات
شیمیایی از مواد نانوساختار(ترکیب،کایرالیته،واکنشپذیری) مکمل
ضروری ویژگیهای فیزیکی(ابعاد ،توپوگرافی و غیره) است که بیشتر
شناخته شدهاند و باید همکاری نزدیکی بین شیمیدانها ،فیزیکدانها
و مهندسین وجود داشته باشد.
از سوی دیگر ،نانومواد میتوانند به عنوان ابزاری برای توسعه و یا
بهبود فرایندهای تجزيهای موجود استفاده شوند .در این مورد شیمی
تجزیه نیز همانند دیگر علوم مثل انرژی ،ورزش ،علم مواد ،نساجی و
الکترونیک ،از مزایای حاصل از فناوری نانو برخوردار است.
به طور کلی ،با سه دیدگاه میتوان از نانومواد بهره جست:
(الف) اندازه نانومواد؛
(ب) ویژگیهای استثنایی شیمیایی -فیزیکی نانومواد؛
(پ) هر دو ویژگی با هم .این موارد سه وضعیت را پیش روی قرار
میدهند:
 .1سامانههای تجزیهای نانومتری ،که تنها بر اساس کوچکی اندازه
ابزارهای موجود است و به سمت کوچکسازی سامانه پیش میرود و
از ویژگیهای نانومتری بهرهبرداری نمیکند.
 .2سامانههای تجزیهای فناوری نانو که از ویژگیهای استثنایی
نانومواد برای توسعه فرایندهای تجزیهای بهره میبرد و آنالیز ماتریس
و آنالیت جدید را امکان پذیر میکند.
 .3در حالت بهینه در فناوری نانو تجزیهای ،هم کوچک بودن
اندازه و هم ویژگیهای منحصر به فرد نانومواد استفاده میشود .این
سامانهها ،نانوسامانههای تجزیهای نامیده میشوند .البته موارد کمی
در این دسته قرار میگیرند؛ زیرا توسعه اين سامانهها محدودیتهای
فنی دارند[.]1
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 کاربردهای مختلف نانوذرات

آنالیز نمونه ،ICP-OES ،فناوری نانو

 نانوذرات به عنوان جاذب عمل میکنند:
در این مورد بر همکنش مستقیمی بین آنالیت و نانوذرات وجود
دارد؛
 نانوذرات به عنوان بستر خنثی عمل میکنند:

www.nanolab.ir

واژههای کلیدی

به طور كلی،کاربرد نانوذرات در مرحله عملیات و آمادهسازی نمونه،
سادهسازی این مرحله است .نانوذرات بر اساس مشارکت و نقش خود
در مرحله عملیات روی نمونه ،میتوانند به گروههای زیر تقسیم شوند:
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برای نمونه ،سیلیکا به عنوان پایهای برای عامل کمپلکسدهنده
عمل میکند؛
 نانوذرات دارای خصوصیات مغناطیسی ویژهای هستند:
این ویژگی باعث تسهیل کاربرد میدان مغناطیسی در
دستورالعمل تجزیهای میشود .همچنین این نانوذرات میتوانند
مستقیما آنالیت را جذب کنند یا این کار را به وسیله گروههای
آلی انجام دهند.
 نانوذرات به عنوان عامل یونیزاسیون عمل میکنند
(طیفسنجی جرمی یون ثانویه):
معموال استفاده از ویژگیهای شیمیایی نانوذرات ،مانند قابلیت
جذب آنها استفاده میگردد اما خصوصیات فیزیکی مانند خواص
مغناطیسی نیز میتواند استفاده شود .در دو مورد ،نانوذرات یا
نانوذرات اصالح شده به طریق شیمیایی عمل میکنند؛ يکی برای
انجام تمیزسازی نمونه و ديگری پیش تغلیظ نمونه است .باید به
این نکته اشاره کرد که در مقایسه با سامانههای معمول ،کاربرد
نانوذرات باعث ساده شدن روش میشود و استفاده از مقادیر کم
نمونه را امکانپذیر میکند.
 کاربردهای مختلف نانوذرات

کاربرد نانوذرات در شیمی تجزیه عبارتند از:

www.nanolab.ir
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 کاربرد نانوذرات در استخراج فاز جامد:)SPE(2
نانولولههاي کربني :اين گروه به عنوان موادی استثنايي در
استخراج میتوانند مورد توجه قرار گیرند .این ویژگی به دليل سطح
جذب گسترده و تمایل زیاد آنها به مواد آلی است .نانولولههاي
کربنی چنددیواره )MWNTs(3نسبت به تک دیواره ارجحیت
دارند زیرا برهمکنش با آنالیت را افزایش میدهند.
نانوذرات فلزی :اين گروه دامنه گستردهاي از نانوذرات معدنی
را تشکیل میدهند و به منظور پیش تغلیظ و جداسازی مقادیر
بسیار کم ترکیبات آلی-فلزی استفاده میشوند .از اين دسته
میتوان به نانوذرات  CeO2 ،ZrO2 ،Al2O3 ،TiO2اشاره
کرد .نانوذرات،دارای ویژگیهای خاصی مانند سطح ویژه باال و
دمای اصالحسازی پایین هستند.الزم به ذکر است ،عدم گزینش
پذیری،یکی از نقصهای کاربرد نانوذرات در این زمینه محسوب
میشود.
نانوذرات سیلیکا :اين گروه مساحت سطح باال و واکنش پذیری
سطحی ذاتی دارند.
نانومواد جايگيرشده و حك شده :پلیمرهای جایگیر شده
مولکولی ،)MIPs(4دسته خاصی از جاذبهای گزینشی هستند
که برای تشخیص تکمیلی ترکیب شیمیایی استفاده میشوند .آنها
مزایایی چون پایداری درازمدت وکارایی باالدر شرایط دما و PH
باالدارند.
 کاربرد نانوذرات در استخراج میکروفاز جامد:)SPME(5
استخراج میکروفاز جامد ،عمال بر اساس تقسیم آنالیت بین نمونه
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و فاز ساکن پوشش داده شده روی بستر جامد است .نوع پوشش
استفاده شده ،نقش اساسی در بازده جداسازی دارد .نانوذرات
ساختاریافته به دلیل ظرفیت جذبی خود ،ابزار مفیدی برای این
روش هستند .بیشتر گزارشهاي علمی ،در مورد کاربرد نانوذرات در
SPMEمربوط به نانوذرات کربن ،سلیکا و دیاکسید تیتانیوم است.
 كاربرد نانوذرات به عنوان شبه فاز ساکن در دستورالعمل
استخراج :شامل کاربرد نانوذرات در استخراج مایع-مایع و کاربرد
نانوذرات در میکرواستخراج فاز مایع است.
 کاربرد نانوذرات در فیلتراسیون :پیشرفتهای جدید
درفناوری نانو ،امکان تولید غشاهاي نانومنفذ را فراهم کرده است و
امکانات جدیدی را به روی علم شیمی تجزیه گشوده است .به طور
مثال ،جداسازی انتخابی میکروارگانیسمها را امکانپذیر میکند.
 کاربرد نانوذرات در طیفسنجی جرمی یون ثانویه:
طیفسنجی جرمی یون ثانویه-زمان پرواز )TOF-SIMS(6ابزاری
قدرتمند برای آنالیز شیمیایی سطوح است .در  ،SIMSیونهای
ثانویه در اثر برخورد یونهای اولیه با انرژی باال ایجاد میشوند.
اگر در این روش از  C60به عنوان یون اولیه استفاده شود ،برای
مولکولهای آلی مزایای زیادی نسبت به روش کالسیک دارد[.]1
 کاربرد نانوذرات برای تصفیه آب،خاک و پساب :نانوذرات را
میتوان به صورت دوغاب در آب تزریق و با اعمال فشار یا به صورت
گرانشی ،به سمت بخش آلوده كه نیازمند تصفیه است،منتقل نمود.
این نانوذرات ميتوانند به صورت معلق یا ثابت در منطقهای كه
نیازمند تصفیه است باقی بمانند .از نانوذرات میتوان به راحتی برای
تصفیه آلودگیهای موجود در خاك ،رسوبات و مواد زائد وجامد
استفاده كرد .نانوذرات را میتوان روی یك بستر كربن فعال یا
زئولیت برای تصفیه بهتر آب وفاضالب و غیره استفاده كرد [.]2

 ICP-OESچیست؟
 ICP-OESروشي نشری برای آنالیز همزمان عناصر در
بافتهای مختلف است .اولین كاربرد  ICP-OESدر متالورژی
بودهاست؛ هرچند آنالیزهای محیط زیستی ،به دلیل استفاده
گسترده آنها در آزمایشگاههای عمومی ،عاملی پیش برنده بوده
است .به عالوه این روش به طور متنوع ،در زمینههای دیگر نیز
استفاده شدهاست كه در شكل ( )1نشان داده شدهاست.

 اساس روش طیفسنجی نشری پالسمای جفتشده
القایی ()ICP-OES

طیفسنجی نشری پالسمای جفتشده القایی (،)ICP-OES
یكی از مهمترین روشهای دستگاهی اندازهگیری عناصر است .از
این روش میتوان برای اندازهگیری حدود  70عنصر در بافتهای
مختلف استفاده نمود ICP .به دلیل تطبیقپذیری و تكرارپذیری،

در بسیاری زمینهها استفاده مي شود و امروزه بیشتر اندازهگیریها
را در بسیاری آزمایشگاه های عمومی با این روش انجام میدهند.
قسمتهای اصلی تشکیل دهنده دستگاه  ICPشامل بخش
ورود نمونه (پمپ ،مهپاش ،محفظه افشانه) ،مشعل ،مولد فرکانس
رادیویی ،طيفسنج نوری ،آشکارساز ،پردازشگر و رايانه است که
در شکل ( )2نشان داده شدهاند [.]3
قلب اسپكترومترنشری  ،ICPپالسما است .پالسما را حالت
چهارم ماده مینامند .در باالی مشعل  ICPیک پیچک القایی
وجود دارد که با آب سرد میشود و از مولد فرکانس رادیویی
که میتواند  2KWتوان در حدود  27تا  41MHzتولید کند،
نیرو میگیرد .یونش گاز آرگون توسط یک جرقه آغاز می شود
و یونها و الکترونهای ایجاد شده با میدان مغناطیسی حاصل
از پیچک القایی برهمکنش میکنند که این برهمکنش باعث
حرکت یونها و الکترونها در مسیرهای حلقهوار میشود که
با ایجاد مقاومت در برابر این حرکت توسط میدان مغناطیسی،
گرمای زیادی ایجاد شده و باعث تشکیل پالسما میشود [.]4
دمای پالسما به قدری باال است كه نمونه مورد آنالیز را به اتم و
یون تبدیل ميكند .دمای بسیار باالی پالسما ،پیوندها را به طور
كامل میشکند .بنابراین نتایج تجزیهای عموما تحت تاثير طبیعت
پیوندهای شیمیایی عناصر مورد اندازهگیری نيستند .به عبارتی،
مزاحمتهای شیمیایی وجود ندارد.درون پالسما ،برانگیختگی
الکترونی صورت میگیرد؛ یعنی الکترونها از مدارهای پایین به
مدارهای باالتر میرود و در زمانی در حدود  10-8ثانیه به حال
اولیه خود باز میگردند و انرژی خود را براساس فاصله دو مدار به
صورت یک نور مرئی یا نامرئی نشر میکنند .نور نشرشده بهوسیله
متفرق كنندههای نوری تفكیك میشود .مقدار نور نشر شده،
یعنی شدت آن ،توسط آشکارساز اندازهگیری میشود .در ICP-
 ،OESاز طول موج برای شناسایی عناصر استفاده ميشود و از
شدتهای مربوطه ،برای اندازهگیری غلظت آنها استفاده میگردد.
نظر به اینكه همه عناصر تحریك شده در پالسما به طور همزمان
نور نشر میكنند ،آنها میتوانند به طور همزمان یا یكی پس از
دیگری اندازهگیری شوند و نتایج تجزیهای عناصر میتواند بعد
از زمان كوتاهی بهدست آید .زمان مورد نیاز برای اندازهگیری
بستگی به دستگاه مورد استفاده شده دارد و در حد چند دقیقه
است .عمدهترین مزایای  ICPاندازهگیری همزمان عناصر ،دامنه
خطی بزرگ ،دمای باال ،عدم مزاحمت شیمیایی ،محیط بیاثر و
پایداری است [.]3

فناوری نانو و ICP-OES

 کاربرد  ICP-OESبرای آنالیزنانومواد

مشابه آنالیز سایر مواد با  ،ICP-OESبرای آنالیز نانوذرات
نيز نیاز است که نمونه هضم شود و اتمها به طور یکنواخت تبخیر
شوند .اگر فلز حاوی نانوذره با استفاده از اسید قوی هضم نشود،
ممکن است تبخیر شدن بعضی از ذرات به تعویق بيافتد .در
این حالت با اینکه آنالیت در نمونه حضور دارد ،ولی شناسایی
نمیشود و نتایج اشتباه میشود .نانوذرات اغلب با الیه محافظی
از لیگاندهای آلی پوشیده شدهاند که این الیه باید حذف شود .به
عالوه اینکه حالل استفاده شده برای این نانوذرات ممکن است
حاللهای آلی باشند که آن نیز باید حذف شود .حاللهای آلی
مختلف ،فشار بخار پایین دارند .بنابراین حذف حالل به سادگی
با حرارت دادن نمونه امکانپذیر است .برای حذف لیگاند آلی
همراه نانوذره ،میتوان از اسید کلريدریک استفاده کرد .این اسید
قوی ،به سرعت لیگاندهای آلی را میشکند .برای هضم ذرات و
وارد شدن فلز به داخل محلول ،غالبا اسید نیتریک غلیظ استفاده
میشود .یک دستورالعمل بدین صورت است که 0/5میلیلیتر از
یک محلول نانوذره تغلیظ شده را با  9/5میلی لیتر اسید نیتریک
غلیظ مخلوط شود و برای چند روز در مکانی بماند و هضم شود،
سپس  0/5میلی لیتر از محلول هضم شده با  9/5میلی لیتر آب
مخلوط شود .دلیل استفاده از آب ،حذف مزاحمت یونهای موجود
در آب است .نکته دیگری که درآنالیز نانوذرات با ICP-OES
باید در نظر گرفت مسئله همپوشانی طول موجهاست .انرژی نشر
شده برای هر عنصر ویژه است ،اما گاهی عناصر ساختار اتمی
بسیار مشابهی دارند و بنابراین طول موج نشری مشابهی دارند .در
این حالت انتخاب طول موج اختصاصی عنصر و انتخاب چند طول
موج باید مورد توجه قرار گیرد .در بعضی موارد از ICP-OES
برای تعیین اندازه نانوذرات استفاده میکنند .سیگنال شناسایی
شده به وسیله میزان مادهای که در محلول حضور دارد ،تعیین
میشود .اگر محلول بسیار رقیق نانوذرات آنالیز شود ،در هر لحظه
یک ذره آنالیز میشود .یعنی در مهپاش كننده برای هر قطره یک
ذره موجود است و شدت سیگنال بر اساس اندازه ذرات تغییر
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ارتباط فناوری نانو و  ICP-OESمیتواند از دو زاویه مورد
توجه قرار گیرد :یکی کاربرد فناوری نانو در  ICP-OESو دیگری
کاربرد  ICP-OESدر فناوری نانو.
دیدگاه اول ،بیشتر در مورد کاربرد فناوری نانو در زمینه
سختافزاری دستگاههای  ICP-OESاست که در منابع علمی
مورد خاصی اشاره نشده است .البته الزم به ذکر است که در زمینه
 ،ICPاز نانومواد برای اچ کردن استفاده شدهاستICP-etching .
برای اچ كردن حفرههای بلوري فوتونی كه در ساختارهای لیزری

كاربرد دارند و همچنین در لیتوگرافی مقیاس نانو استفاده میگردد.
لیتوگرافی در مقیاس نانو ،یك روش انعطاف پذیر ،متنوع و كارآمد
برای ايجاد ساختارهایی با ابعاد كوچكتر از  10نانومتر است كه
كاربردهای زیادی در نیمههادیها ،اجسام سیال مانند نانویی،
وسایل نوری و لیزر دارد [.]6
دیدگاه دوم ،شامل فعالیتهایی از جمله آنالیز نانومواد
مختلف به منظور تعیین مقدار آنهاست .کاربرد دیگر ،استفاده از
نانومواد براي پیشتغلیظ و جداسازی عناصر بافتهای مختلف،
بهويژه در زمینه آب و بافتهای مشابه است که غلظت عناصر در
آنها پایین است .برای شناسایی بعضی عناصر در بعضی بافتها ،به
دستگاههای با حد تشخیص پایین مثل  ICP-MS7و یا دستگاه
جذب اتمی با کوره گرافیتی ،نیاز است .در حالیکه استفاده
از نانومواد برای پیشتغلیظ ،اندازهگیری مقادیر کــم عناصر
با  ICP-OESرا امکانپذیر میسازد .در ادامه تعدادی از این
کاربردها به اختصار بيان میگردد.
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میكند .با این روش میتوان گفت که  ICP-OESرا هم میتوان
برای تعیین غلظت نانوذرات و هم برای تعیین اندازه آنها استفاده
کرد[.]7

 كاربرد نانومواد به عنوان جاذب برای پیش تغلیظ و
جداسازی عناصر در بافت هـای مختلف و آنالیـز آن ها بـا
ICP-OES

در این قسمت به طور مختصر به تعدادی از تحقیقات انجام
شده در زمینه فناوری نانو با استفاده از دستگاه  ICP-OESاشاره
شدهاست.
 پیشتغلیظ پیوسته و اندازهگیری همزمان مقادیر بسیار کم
عناصر در نمونههای زیست محیطی با استفاده از ستون پر شده
از نانوآلومینای اصالح شده با  :ICP-OESدراین تحقیق لیگاند
 8QAHBAبرای اصالح نانوآلومینا سنتز شدهاست .پس از اصالح
نانوآلومینا با این لیگاند و اثبات ساختار آن ،لیگاند اصالح شده داخل
یک میکروستون پک شده و پیشتغلیظ پیوسته برای اندازهگیری
همزمان عناصر  Ag،Pd،Au،Ga،In،Nbبا کمک  ICP-OESدر
نمونههای ژئوشیمیایی و زیستمحیطي استفاده شدهاست .اثر ،PH
فلوریت نمونه ،حجم نمونه ،شویش و اثر یونهای مزاحم بر آنالیتها
بررسی شدهاست [.]8
 جداسازی و پیشتغلیظ مقادیر بسیار کم  Cr،Cu،Pbدر
نمونههای زیس 
ت محیطی :در اين پژوهش ،جداسازی و پیشتغلیظ
بهوسیله استخراج فاز جامد با نانوذرات بیسموتیول IIو اندازهگیری
آنها به  ICP-OESانجام شده است ،پارامترهای مختلف مانند
 ،PHحجم نمونه ،غلظت حالل و حجم آن بررسی و بهینه شدند
و مواد مرجع برای تایید روش استفاده شده و اعتبار روش را تایید
كرده است [.]9
 استخراج فاز جامد مقادیر بسیار کم  Ag،Cd،Cuو Zn
در نمونههای زیستمحیطی با استفاده از نانوذرات مگنتیت پوشیده
شده با تریمتوکسی سیالن -1پروپانول اصالح شده با -2آمینو-
-5مرکاپتو1-و3و 4تیادیازول و اندازهگیری آنها با ICP-OES؛ در
این روش لیگاند اصالح شده به عنوان جاذب برای استخراج ،پیش
تغلیظ و اندازهگیری مقادیر بسیار کم  Ag،Cd،Cuو Znپیشنهاد
شدهاست .ابتدا ساختار این جاذب بهوسیله 9SEMو 10FT-IR
اثبات شدهاست و اندازهگیری عناصر به وسیله  ICP-OESانجام
شدهاست [.]10
www.nanolab.ir
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 دستورالعمل بهینهسازی کاربرد نانوذرات مگنتیتی برای
اندازهگیری منگنز در نمونههای حبوبات :در این مورد ،نانوذرات
اکسید آهن به عنوان هسته و –2-1پیریدازو-2-نفتول ()PAN
به عنوان گروه تعویض یونی منگنز در نمونههای حبوبات ،مورد
استفاده قرار گرفته است .در این روش ،پیش تغلیظ ساده و سریعی
برای منگنز انجام میشود .منگنز با  ICP-OESاندازهگیری شده
و متغیرهای مختلف بهینهسازی شدهاند .در این پژوهش از روش
باکس-بنکن 11برای بهینهسازی استفاده شدهاست[.]11
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 اندازهگیری نانوذرات طراحی شده در منسوجات و
فاضالب نساجی

مواد نساجی طراحی شده با نانوذرات ،دارای ویژگیهای منحصر
بهفردی مانند ضد باکتری و میکروب ،مقاوم و محافظ در برابر آب
هستند .صنعت نساجی به اهمیت مزایای استفاده از نانوذرات پی
بردهاست و به همین خاطر در این زمینه به سرعت پیشرفت کرده
است .این مطالعه به روشهای مهم ردیابی نانوذرات طراحی شده در
مواد نساجی و فاضالب نساجی از دیدگاه محافظت از محیط زیست
و سالمتی انسان پرداخته است .در این پژوهش ،جداسازی نانوذرات
از منسوجات و فاضالب نساجی ،مهمترین مرحلة آنالیز نانوذرات
در منسوجات است .دستورالعمل استخراج نانوذرات از فاضالب
منسوجات ،شامل استخراج مایع-مایع ،استخراج سوکسله و استخراج
فاز جامد است .در این نمونهها مشکل اصلی بافت پیچیده است.
شناسایی نانوذرات در منسوجات و فاضالب آنها با روشهای
مختلف آنالیز شیمیایی انجام میشود .عوامل فیزیکی و شیمیایی
که برای شناسایی نانوذرات باید مورد توجه قرار گیرد ،شامل اندازه،
تعداد ،هدایت الکتریکی ،سطح ویژه ،شیمی سطح ،گروههای عاملی،
نوع یونش ،پارامترهای کوانتومی و بار ،قابلیت حل شدن وآبگریزی
است .نمونههای آماده شده با  XRD،ICP-OES12و  SEMمورد
بررسی قرارگرفتهاند[.]12

 سامانه تزریق نمونه ذرات در طیفسنجی نشری
پالسمای جفتشده القایی

استفاده از سامانه تزریق ذرات ،روشی جدید ،نسبتا ارزان و
کنترل شده با کامپیوتر است كه برای اندازهگیری نمونههای پودر
شده برای اندازهگیـــری با  ICP-OESاست .این روش PSI-(13
 )ICP-OESبرای ذرات با وزنی در حدود نانوگرم است .در
واقع  PSIمیتواند به عنوان سیستم تزریق نمونه نانوذرات تلقی
شود PSI .باعث ایجاد قابلیت ویژه در ICP-OESبرای مطالعات
نانوذرات و تعيين توزیع اندازه ذرات استفاده میشود[.]13

 تعيين دانسیته فشردهسازي لیگاند روی نانوذرات طال
با استفاده از ICP-OES

در این مورد-3 ،مرکاپتوپروپیونیک اسید )MPA( 14روی
نانوذرات طال قرار داده شدهاست و دانسیته فشرده شدن با استفاده از
 ICP-OESتعيين شدهاست .اثر عوامل مختلف شامل آمادهسازی
نمونه (میزان سانتریفوژ ،هضم ،اندازه نانوذرات طال و غلظت آن) بر
بازیابی بررسی شدهاست .برای نانوذرات طال با قطر  30 ،10 ،5و
 100نانومتر ،دانسیته فشردهسازی محاسبه شده ،مستقل از اندازه
نانوذرات طال بوده است .در این پژوهش ،از  ICP-OESبرای
شناسایی Auو Sو محاسبه دانسیته فشردهسازی نانوذرات تیولدار
شده ،استفاده شدهاست .دانسیته فشردهسازی از نسبت جرمی Au
و  Sکه با  ICP-OESاندازهگیری شده ،محاسبه شدهاست[.]14

 کاربرد نانوکامپوزیت نانولوله کربنی پوشیده شده با
چند الیه مگنتیت برای حذف غلظتهای باالی آرسنیک و
نمکزدایی دریا

نانوکامپوزیت مذکور به روش رسوب بخار شیمیایی سنتز
شدهاست و به وسیله اکسیداسیون با هوا و مراقبت با اسید،
خالصسازی شدهاست .پوشاندن نانوذرات  Fe3O4روی گروههای
عاملی نانولولههای کربنی چنددیواره ( )MWNTSبهوسیله
روشهای شیمیایی انجام شده و ساختار این نانوکامپوزیت
( )MWNTS-Fe3O4با روشهای مختلف اثبات شدهاست.
فعالیت الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت برای آرسنیت و آرسنات ،با
ولتامتری چرخهای مطالعه شده و حذف این یونها مورد بررسی
قرار گرفته است .کارایی این نانوکامپوزیت بهوسیله ICP-OES
آزمايش گردیده است .در این مقاله ذكر شده كه این نانوکامپوزیت
قابلیت حذف دو نوع آرسنیک را دارد و همچنین میتواند نمکهای
آب دریا (سدیم ،منیزیم و کلسیم) را حذف کند[.]15

 حذف کروم در آب با استفاده از نانوذرات آهن صفر
ظرفیتی

در این مورد ،از بستر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی كه به صورت
ساكن قرار گرفتهاند ،برای حذف كروم  6ظرفیتی در آب ،خاك و
بافتهای شنی استفاده شدهاست .نتایج نشان دادهاست که حدود
0/08گرم بر لیتر از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی میتواند با سرعتی
در حدود  34میلیگرم بر لیتر ،كروم  6ظرفیتی را در آب كاهش
دهد .امروزه كروم به مقدار زیاد در داخل آبهای زیرزمینی  ،خاك
و بهویژه در پساب صنایع آبكاری ،پردازش چرم مشاهده میشود.
در این روش مشخص گردید که سرعت واکنش ،ارتباط مستقیمی
با کاهش اندازه ذرات دارد .در این مطالعه آزمونها در سریهای
مختلف انجام شدهاست و مقادیر کروم  3و  6ظرفیتی و آهن ،با
استفاده از ICP-OESو جذب اتمی تعیین شدهاست[.]2
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 پو شش چند ال یه نا نو ذ ر ا ت طال با كمك جا ذ ب
پليمر -دارو

هدف این پژوهش ،توسعه سامانههای حامل چندالیة دارو
برای تحویل داروهای نامحلول در آب است .داروی بهکار رفته،
داروی ضد سرطان 5و10و15و-20تتراکیس(-3هیدروکسی فنیل)
پیریدن ( ،)15m-THPPاست .نانوذرات طال با قطر ± 14/5
 0/9نانومتر آماده شده و عمل پوشش به صورت الیه الیه انجام
شدهاست .دارو و پلیالکترولیت با بار منفی نمک سدیم پلی استیرن
سولفونات )PSS(16،به روش خشککن انجمادی ،کمپلکس تشکیل
داده است و راندمان كمپلكس شدن با دستگاه آناليز عنصري و
 UV/VISتعيين شده است .کمپلکس نانوذره طالي اصالح شده
با استفاده از روشهای پتانسیل زتا ،روش میکروسکوپ الکترونی
عبوری UV/VIS ،و  ،ICP-OESشناسایی شدهاست [.]16

شكل :1استفاده از  ICP-OESبرای كاربردهای متفاوت
در آلمان ،الگوی مشابه در بیشتر كشورهای دیگر یافت
میشود [.]3
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نتیجهگیری
امروزه  ICP-OESابزارآنالیزی قدرتمندی است كه با مزایای منحصر بهفردی از جمله آنالیز همزمان عناصر ،دامنه خطی گسترده،
امكان قرائت در طول موجهای مختلف ،امكان آنالیز عناصر دیرگداز و غيره ،در زمینههای مختلف استفاده میگردد .با توجه به كارا بودن
این روش ،بدیهی است قابلیتهای این دستگاه روز به روز افزایش خواهد یافت .امروزه باپیشرفتهای روز افزون فناوری نانو و کاربرد
آن در رشتههای مختلف ،به نظر میرسد استفاده از این فن در بخش سختافزاری  ،ICP-OESاقدامات چندانی نشده است .بر این
اساس ،پژوهش در مورد استفاده از این فناوری ،در قسمتهای سیستم تزریق نمونه ،اسپری چمبر ،تزریقکننده و یا قسمت اسپکترومتر،
میتواند به نتایج خوبی بیانجامد.
مورد دیگری که میتواند مورد توجه قرار گیرد ،اهمیت آنالیزهای شیمیایی در عرصههای مختلف است که ممکن است در زمینه
آنالیز نانومواد یا نانوذرات ،دستورالعملهای متفاوتی برای آمادهسازی و آنالیز نیاز داشته باشد .با توجه به اینکه زمان زیادی از رشد
و پیشرفت فناوری نانو در زمینههای مختلف نمیگذرد ،نکات مبهمی در مورد آنالیز آنها وجود دارد که حل آنها نیاز به تبادل نظر
صاحبنظران و افرادی است که در استفاده و کاربرد این دستگاهها تجربه کافی دارند که با ه م فکری و همکاری میتوانند موانع را پیش
سر بگذارند .در حال حاضر با توجه به فعالیتهای انجام شده در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ،گامهای مثبتی در این زمینه برداشته
شدهاست .تشکیل کارگروههای مختلف ،از جمله کارگروه آنالیز عنصری ،اقدام مفید و سازندهای است که با همکاری اعضا ،میتواند نقش
بسیار مهمی در زمینه حل مسائل و انجام آنالیزهای دقیقتر ،صحیحتر ،سریعتر و کم هزینهتر داشته باشد.

پینوشت
1. ICP-OES: Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry
2. SPE: Solid Phase Extraction
3. MWNT: Multi Walled Carbon Nano Tubs
4. MIPs: Molecularly imprinted polymers
5. SPME: Solid Phase Micro Extraction
6. TOF-SIMS: Time of Flight- Secondary Ion Mass Spectrometry
7. ICP-MS: Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
8. QAHBA: 3-(8-quinolinylazo)-4-hydroxybenzoic acid
9. SEM: Scanning Electron Microscopy
10. IR: Infrared spectroscopy
11. Box-Behnken
12. XRD: X-ray Diffraction
13. PSI-ICP-OES: Particle Sample Introduction -ICP-OES
)14. MPA: (3-mercaptopropionic acid
15. m-THPP: 5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)porphyrin
16. PSS: Poly Styrene Sulfonate
www.nanolab.ir
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ایمنی بستهبندیهای نانویی مواد غذایی

چکیده

موادی که در حال حاضر در بستهبندی مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند،
ت محیطی جدی هستند .اگرچه مجوعهای
اغلب غیر قابل تجزیه و دارای مشکالت زیس 
از چالشهای علمی و مهندسی در صنعت غذا و پردازش زیستی مانند تولید با کیفیت
باال ،غذای سالم با منابع پایدار و کارآمد میتواند از طریق فناوری نانو حل شود؛ فناوری
نانو مانند هر فناوری جدیدی ،مزایا و خطراتی را به همراه دارد .از مزایای فناوری نانو در
صنایع غذایی میتوان به بهبود در طعم ،بافت ،دسترسی به مواد مغذی و عمر محصول
اشاره کرد .نیاز است تا مصرفکنندگان به پذیرش فناوریهای جدید اعتماد کنند .این
امر بهویژه در صنایع غذایی که در آن نگرانیهای مصرفکنندگان از ایمنی و سالمت مواد
غذایی بیشتر است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بسیاری از نگرانیهای در مورد
ایمنی نانومواد وجود دارد ،زیرا اندازه آنها ممکن است به نفوذ آنها به سلولها و باقی
ماندن در سیستم بدن منجر شود .اطالعات علمی محدودی در مورد مهاجرت نانوذرات از
مواد بستهبندی مواد غذایی به غذا و همچنین اثرات سمی آنها وجود دارد .معقول است
فرض کنیم ممکن است این انتقال انجام شود و از این رو نیاز به اطالعات دقیق در مورد
تاثیر نانوذرات بر سالمت انسان ضروری است .این مقاله به بررسی مطالعات اخیر در مورد
اندازهگیری نانومواد در مواد غذایی و ارزیابی اثرات سمی آن بر سالمت انسان و همچنین
بررسی الگوهای نظارتی ارائه شده توسط سازمانهای ناظر فناوری نانو میپردازد.
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در ابتدا هدف بستهبندی ،نگهداری محصوالت غذایی فصلی بودهاست اما با رشد جوامع ،این ضرورت احساس شد تا
محصوالتی که در یک منطقه خاصی تولید میشود ،برای استفاده به منطقه دیگری انتقال یابد و این هنر بستهبندی بود که
امکان حفاظت و نگهداری محصول را در این انتقال فراهم آورد .از اهداف بستهبندی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مهمترین هدفی كه در بستهبندی محصوالت غذایی مدنظر است ،افزایش طول عمر نگهداری محصول است؛ محافظت ماده غذایی ازعوامل فساد درونی و بیرونی و اکسیده شدن؛ حمل و نقل بهتر و آسانتر مواد غذائی؛ بازاریابی بهتر؛فناوری بستهبندی نه تنها توانست طول عمر مواد غذایی را افزایش دهد ،بلکه این امکان را به وجود آورد که در کشوری
نظیر آمریکا 4 ،درصد مردم آن بتوانند با فعالیت خود هم غذای مردم این کشور را تامین کنند و هم مقادیر مشابهی از
محصوالت را به خارج صادر نمایند.

تاریخچه بستهبندی
تاریخ نشان داده است که در ابتدای تمدن بشری نیازی به
بستهبندی مواد غذایی نبودهاست و مردم برای به دست آوردن غذا
از محلی به محل دیگر میرفتند تا زمانی که پناهگاههای دایمی
برای خود پیدا کردند .در چنین شرایطی ناچار بودند غذا را از
محلهای مختلف جمعآوری نموده ،به محل سکونت خود بیاورند.
این نیاز باعث شد که اولین انواع بستهبندی مانند کدوهای
خشک شده ،صدفها ،برگها ،پوست حیوانات و دیگر مواد
طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند .برای انتقال آب ،شیر ،ماست،
روغن یا دوغ ،از پوست حیوانات استفاده میشد .از شاخ حیوانات
برای حمل و نقل و ذخیره غذا و محصوالت کشاورزی استفاده
کردند (هنوز در مناطق استوایی از بامبو برای ذخیرهسازی مواد
غذایی استفاده میشود).
قوطیسازی و بستهبندس فلزی از زمان ناپلئون شروع شد
و برای مدت مدیدی قوطیهای کنسرو با دست ساخته میشد.
بستهبندی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به
وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت طی نموده
است .اولین کارخانه مدرن ایران در سال  1349شمسی در «هفت
تپه خوزستان» برای تولید کاغذهای تحریر با استفاده از تفاله
نیشکر احداث شد و متعاقب آن ،کارخانه چوب و کاغذ ایران
(چوکا) با استفاده از خمیرهای وارداتی و داخلی ،کاغذهای کرافت
و بستهبندی را تولید نمود.
بستهبندی پالستیکی به سال  1843میالدی برمیگردد که
دکتر مونت گومری آفریقایی گزارش داد که میتوان با استفاده از
ماده اولیه کائوچو ،دسته خوبی برای چاقو ساخت .با اختراع پلی
اتیلن ،پیشرفت غیرمنتظرهای در صنعت بستهبندی رخ داد .در سال
 1939میالدی ،مایکل پرین با استفاده از یک واکنش تحت فشار
باال و قابل تکرار برای پلی اتیلن  ،مبنایی برای آغاز تولید صنعتی
آن را فراهم نمود.
تاریخچه بستهبندی شیشهای نیز به پیش از اواخر قرن نوزدهم
برمیگردد که محصوالتی مانند آب معدنی ،سس ،ترشی و مربا،
برای فروش در ظروف شیشهای بستهبندی میشدند .استفاده از
شیشه برای امور بستهبندی بعد از جنگ جهانی دوم همواره سیر
صعودی داشته است .چرا که شیوههای تولید سریع و پیوسته و
خودکار تولید بطریها و پرکردن آنها به تولیدکنندگان این امکان
را داده که تقاضاها را برآورده کنند و قیمت تولید آنها را پایین نگه
دارند.

ارایه دهندگان خدمات بستهبندی مواد غذایی كامال در زنجیر ه
مواد غذایی دخیل است و بر ایمنی و سالمت مواد غذایی تاثیر
زیادی دارند .این استانداردها دورنمای فنی خاصی را ترسیم
میکنند تا مسؤولیتپذیری تولیدكنندگان را از طریق پایهگذاری
گستردة سامانههای مدیریت ایمنی شناخته شده برای مواد غذایی،
نهادینه کنند .این استانداردها بیانگر الزامات «انجام مسؤولیت»
برای تولیدکنندگان بستهبندیها ،ارایهکنندگان خدمات بستهبندی
و توزیع کنندگان برای ارایه شواهد الزم در دفاع حقوقی و نشان

 استاندارد :BRC IOP

الزامات مربوط به تولیدكنندگان مواد قابل استفاده در
بستهبندی و نیز برای محصوالت مشابه مرتبط با غذا همچون ورق
آلومینیوم ،كارد و چنگال یكبار مصرف و فنجانهای پالستیكی
ارایه میدهد.
 استاندارد :GMP FEFCO

منحصرا به تولیدكنندگان مقوای مورد استفاده در بستهبندی
اختصاص داده شدهاست.
 استاندارد ISO 22000

استانداردی پایه است كه به سازمانها و شركتها این امكان
را میدهد كه خطرات مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثربخش
از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت كنند .این استاندارد
رویکردی سازمانی در اختیار صنایع مواد غذایی قرار میدهد که
همه جنبههای زنجیره غذا ،از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در
رستوران ،آشپزخانههای تهیه غذا  ،تولید تجهیزات ،ماشینآالت و
مواد شیمیایی ،بخش خدمات نظیر کنترل آفات ،شستشو ،حمل و
نقل و تدارکات را پوشش میدهد.
نقش آزمونهای آزمایشگاهی در بستهبندی مواد غذایی از
آنجایی که بستهبندیهای سلولزی و پلیمری مزایا و قابلیتهای
زیادی از جمله چاپپذیری عالی و شکلپذیری با هزینه پایین دارد،
در صنعت بستهبندی مورد استفاده زیادی دارد .البته در کنار تمامی
مزایا مشکالتی هم وجود دارد که نباید از مشکالت آن چشمپوشی
کرد .یکی از مشکالت بستهبندیهای سلولزی (کاغذ و مقوا) و
حتی برخی پلیمرها ،احتمال مهاجرت مواد مضر است .این امر
منجر به انتقال مواد ناخواسته به مواد درون بستهها و تغییر طعم
و بوی محصول خواهد شد و از آنجایی که بیشتر محصوالت ،دارای
مواد شیمیایی هستند ،این مهاجرت محتملتر خواهد شد .امروزه
آزمایشهای مختلفی از جمله آزمون «سمیت مواد مهاجر» و آزمون
«میزان در معرض قرارگیری محصول» ،توسط دستگاههای خاصی
روی بستهبندیها انجام میشود تا از سالمت آن اطمینان حاصل
گردد .آزمون میزان مواد مهاجر ،به نوع ماده غذایی ،نوع ماده مورد
استفاده در بستهبندی و ماده مهاجر وابسته است .همچنین آزمون
میزان سمیت مواد مهاجر ،به مطالعات سمشناسی وابسته است.
واژه مهاجرت مواد به معنی فرآیند انتقال جرم از مواد بستهبندی
به محتویات آن است؛ البته در پدیده مهاجرت ،خواص مکانیکی و
نفوذپذیری بستهبندی تغییر زیادی نمیکند ،اما تغییرات چشایی
محصول را به طور چشمگیری تغییر میدهد .از جمله موادی که در
مهاجرت مواد نقش اصلی دارند عبارتند از :مونومرها ،حاللها ،مواد
حاصل از برهمکنشها و ناخالصیهای ناشی از بستهبندی نامرغوب.

فناوری نانو در صنعت بستهبندی مواد غذایی
برخی از مهیجترین پیشرفتهای حاصل شده در صنعت
بستهبندی مواد غذایی مرتبط با فناوری نانو است .فناوری نانو
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که علم مطالعه و کاربرد نانوذرههاست ،تأثیر بزرگی بر مواد مورد
استفاده در صنعت بستهبندی مواد غذایی داشته است .با بهره
گرفتن از ابداعاتی که در مقیاس نانو صورت میگیرد ،میتوان به
ایدههای جدیدی در خواص فنی و قابلیت ممانعت کنندگی ظروف،
تشخیص عوامل بیماریزا و راهکارهایی برای تولید بستهبندی فعال
و هوشمند دست یافت.
فناوری نانو شامل خصوصیات ،ساخت و یا دستکاری در سازهها،
دستگاهها و یا موادی است که حداقل در یکی از ابعاد در حدود
 1-100نانومتر طول داشته باشد .وقتی اندازه ذرات تا این اندازه
کاهش مییابد ،خواص فیزیکی و شیمیایی آنها نیز به میزان قابل
توجهی متفاوت خواهد شد .در حال حاضر ،استفاده بالقوه از فناوری
نانو عمال در هر بخش از صنعت مواد غذایی شناخته شدهاست؛ از
کشاورزی تا فرآوری مواد ،بستهبندی مواد غذایی و مکملهای مواد
غذایی ،که در نمودار شکل ( )1به خوبی نشان داده شدهاست.
غیر قابل انکار است که فعالترین منطقه در توسعه پژوهشهای
علم نانو و مواد غذایی ،صنعت بستهبندی است .رشد بازار جهانی
نانو در بستهبندی مواد غذایی و نوشیدنی در سال  2008میالدی،
 3/4میلیارد دالر آمریکا بوده و پیشبینی شدهاست تا سال 2014
میالدی ،به رشد  3/7میلیارد دالری برسد؛ یعنی نرخ رشد ساالنه
11/65درصد.

 نانو کپسوله کردن طعم /بو
 عوامل انعقاد و چسبناکی
 نانو امولسیونها
 عوامل ضد تشکیل توده
وتسهیل در بسته بندی
 بهداشت تجهیزات
 محافظت با اشعه فرابنفش
 آنتی بیوتیکها
 پالستیکهای با ممانعت باال
 امنیت  /ضد جعل و تقلب
 سنسور آالینده ها
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تهیه شده بود ،برای باال بردن خواص مکانیکی و حرارتی نایلون
استفاده کرد .در صنعت بستهبندی مواد غذایی نیز استفاده از خاک
مونت موریلونیت به عنوان جزء افزودنی نانو به انواع پلیمرها از
جمله پلیاتیلن ،پلیاستر ،نایلون و نشاسته در حال بررسی است.
ورقههای پالستیکی نانوکامپوزیتی این قابلیت را دارند که از نفوذ
اکسیژن ،دیاکسید کربن و رطوبت به داخل ظرف جلوگیری کنند.
به این ترتیب ظروفی که در ساختار آنها از ورقههای نانوکامپوزیت
استفاده شدهاست ،باعث افزایش ماندگاری ماده غذایی میشوند.
چنین ظروفی ،سبک ،محکم و مقاوم به حرارت نیز هستند.
از آنجا که هیچ پلیمر خالص شناخته شدهای ،خواص مکانیکی
و مانع مورد نیاز متصور برای بستهبندی مواد غذایی را تأمین
نمیكند ،در بیشتر موارد ،ورقههای چندالیه پیچیده و یا مخلوط
پلیمرها مورد استفاده قرار میگیرند .به عنوان یک نتیجه ،هنوز هم
نیاز قابل توجهی در صنعت پلیمر برای تولید ورقههای تکالیه با
خواص مکانیکی و مانع گاز ،بهویژه آنهایی که از مواد زیستسازگار
تشکیل شدهاند ،وجود دارد .نانوکامپوزیتهای پلیمری ()PNCs
آخرین مواد با هدف حل مشکالت ذکر شده در مورد مواد پلیمری
هستند PNCs .از پراکندگی یک پرکننده بیاثر در مقیاس نانو در
طول یک ماتریس پلیمری ایجاد میشود .مواد پرکننده میتوانند
شامل خاک رس و نانوصفحات سیلیکات ،نانوذرات سیلیس ()SiO2

کشاورزی

تغذیه

 حشره کشهای جدید
 مهندسی هدفمند ژنتیک
حفظ هویت محصول
نظارت بر شرایط خاک

 مواد غذایی
 رسانش مواد مغذی
 افزایش مواد معدنی و ویتامینها
 خالص سازی آب آشامیدنی

شکل  :1نمایش كاربردهای بالقوه فناوری نانو در زمینه مواد غذایی.

www.nanolab.ir

16

پوششهای پلیمری نانوکامپوزیت ،گامی موثر در
صنعت بستهبندی
نانوکامپوزیتها در رأس ابداعات فناوری نانو ،مرتبط با صنعت
بستهبندی مواد غذایی قرار دارند .نانوکامپوزیتها موادی هستند که
از ترکیب نانوذرات ساخته میشوند .کمپانی تویوتا ،اولین شرکتی
است که استفاده تجاری از نانوکامپوزیتها را در دستور کار خود
قرار داد .این شرکت از خاک مونت موریلونیت که در مقیاس نانو

[ 1و  ،]2نانولوله کربن [ ،]3-6گرافن [ 7و  ،]8نانوبلور نشاسته [،]9
سلولز مبتنی برنانوالیاف [ ،]10-12کیتین و یا نانوذرات کیتوزان
[ 13و  ]14و سایر مواد معدنی [ 15و  ]16باشد.
بهبود خواص پلیمر محافظ با استفاده از  PNCsدر صنعت
مواد غذایی مشهود استPNC .ها همچنین قویتر [ ،]17دارای
مقاومت بیشتر در برابر شعله [ 17و  ]15و دارای خواص حرارتی
بهتر (به عنوان مثال نقطه ذوب ،تخریب و درجه حرارت انتقال
شیشهای) [ ]18نسبت به پلیمرهای کنترلی هستند که حاوی هیچ
پرکنندهای در مقیاس نانو نیستند و تغییرات ترشوندگی سطح و

آبگریزی نیز در آنها گزارش شدهاست [ .]19چگونگی پراکندگی
پرکننده نانو در ماتریس پلیمری ،به دو صورت بر خواص حفاظتی
الیه پلیمری همگن تاثیر میگذارد؛ روش اول ،ایجاد یک مسیر
پرپیچ و خم برای انتشار گاز است [ .]20از آنجا که مواد پرکننده،
در اصل بلورهای معدنی نفوذ ناپذیر هستند ،مولکولهای گاز باید
بیشتر در اطراف آنها انتشار پیدا کنند تا اینكه مسیری مستقیم را
عمود بر سطح الیه طی كنند .بنابراین ،انتشار گاز از طریق این الیه
در حضور پرکننده ،یک مسیر طوالنی است .همانطور که در شکل
( )2نشان داده شدهاست ،مسیر پر پیچ و خم به تولید کننده اجازه
میدهد که برای رسیدن به ضخامت موثر ،از مقدار پلیمر کمتری
استفاده کند.
در روش دوم ،ایجاد تغییرات در ماتریس پلیمر ،میزان و نوع
پرکنندة نانو ،بر خصوصیات الیه حفاظتی تاثیر میگذارد.

شکل  :2نمایی از مسیر پرپیچ و خم ایجاد شده بهوسیله نانوصفحات
خاک رس در یک الیه پلیمری نسبت به الیه بدون مواد پركننده.

اثرات سمیت مواد موجود در بستهبندی نانویی

ملزومات ارزیابی خطر نانوذرات
مقامات ایمنی مواد غذایی اروپا دو مانع خاص را در ارزیابی
خطر نانوذرات شناسایی کرده است( :الف) دشواری در توصیف،
تشخیص و اندازهگیری نانومواد و (ب) نبودن اطالعات کافی در
دادههای سمشناسی [ .]27مشخصات نانومواد از ملزومات اساسی
برای ارزیابی خطرات است .بدون تعریف دقیق از مواد ،نمیتوان
میزان خطر را تعیین کرد .پیچیدگی در حوزه نانومواد یک توصیف
جزییتر از اشکال همارز غیر نانو را میطلبد و نیازمند ارزیابی یک
گستره وسیع از خصوصیات است [ .]26برای شناسایی حضور
نانومواد در مواد غذایی و مواد در ارتباط با مواد غذایی (،)FCMs
باید روشهای آنالیز استاندارد یا آزمونهای استاندارد تالیف شود.
برخی از این آزمونهای استاندارد توسط تاید و همکارانش مورد
بحث قرار گرفته است [ .]28مانند اطالعات در مورد انباشت ذرات
نانومواد در خوراک دام [ .]24نداشتن اطالعات اینکه نانومواد پس
از جذب توسط بدن ،به احتمال زیاد در کدام عضو تجمع پیدا
میکنند ،یکی دیگر از موانع ارزیابی خطر است.

ارزیابی خطرات استفاده از نانومواد در بستهبندی
مواد غذایی
مدل ارایه شده توسط سیمون و همکارانش در سال 2008
میالدی ،مهاجرت مقدار کمی از نانوذرات را از بستهبندی نانویی
پیشبینی کرده است كه این امر نیازمند داشتن اطالعات در مورد
ماتریس بستهبندی و نانوذرات بهکاررفته در آن است [ .]29سرعت
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ارایه برخی محصوالت به طور گسترده و با ادعای اینکه ایمنی
آنها قبل ازدسترسی در بازار جهانی مورد آزمایش قرار گرفتهاست ،با
توجه حساسیت و محدودیت آزمونهای ایمنی استاندارد برای تعداد
روز افزون محصوالت فناوری نانو ،مشکل مدیریتی ایجاد کرده است.
در بخش مواد غذایی افرادی همچون تاید و همکارانش ،تجربیاتی
را در ارزیابی سمشناسی و خطرات نانومواد به اثبات رساندهاند که
استفاده از آنها در ارزیابی سمیت ارزشمند است [ .]21رویکردهای
تست سمیت کنونی مورد استفاده برای مواد معمولی ،نقطه شروع
مناسبی برای ارزیابی خطرات مرتبط با نانومواد است؛ با این حال،
تغییرات باید میان مواد متعارف و نانومواد محاسبه شود .برخی از
نانوذرات یافت شده دارای اثراتی مانند التهاب ،فشار اکسایشی و
نشانههایی از تشکیل اولیه تومور بر بافتها هستند [.]22
برای تعیین مقطع سمیت ،ویژگیهای نانوذرات ،اندازه ،شکل،
حاللیت ،واکنشپذیری و دیگر عوامل فیزیکی و شیمیایی باید
همانند خواص یک ماده در مقیاس غیر نانو ،در نظر گرفته شود .این
احتمال وجود دارد که خواص سمی میان ذرات نانومواد ،متفاوت
باشد .بنابراین ،ارزیابی خطر باید بر اساس مورد به مورد انجام شود
[.]23
ارزیابی ایمنی مواد جدید ،بیشتر با توجه به یافتههای هندی
و شاو  ،با مروری بر خواص فیزیکی و شیمیایی آغاز میشود و به

حصول اطمینان از حمل و نقل ایمن و ذخیرهسازی مواد در طول
مصارف صنعتی و در نهایت ،پاسخگویی که اخالقی و اختیاری است
ختم میشود [ .]24پس از این آزمونهای اولیه ،سمی بودن ماده
جدید مورد مطالعه قرار میگیرد.
به عنوان نمونه ،سویی و همکارانش نشان دادند که نانولولههای
کربنی تک دیواره ،تکثیر سلولی کلیه جنین انسان را مهار میکند
و تأثیر منفی بر رشد سلول و عملکرد سلول دارد [ .]25نانومواد
موجود در این مطالعه ،بعید است که در صنایع غذایی استفاده
شوند ،با این حال ،الزم است اثرات سمی مواد در اولین مراحل
توسعه و پیشرفت فناوری بررسی و اعالم شوند تا احتیاط الزم در
استفاده از آنها صورت گیرد.
هنگام بررسی کاربردهای نانومواد در بستهبندی مواد غذایی و
ارزیابی خطر بالقوه مهاجرت آنها به مواد غذایی سربسته ،آزمونهای
مهاجرت مواد شیمیایی از بستهبندی محصوالت غذایی و آشامیدنی،
به علت تکرارپذیری و قابلیت اعتماد ،مرجعی مفید هستند و به
خوبی اثبات شدهاند .آزمونهای مهاجرت نانومواد میتوانند اساس
یک ارزیابی خطر اولیه را تشکیل دهند .این مواد جدید ،عملکرد
بالقوه جدیدی دارند و بنابراین واکنش مسمومیت آنها نیز بهگونهای
جدید پدیدار خواهد شد .مینارد اشاره میکند که نانومواد علیرغم
منحصر بهفرد بودن ذاتی ،دانش موجود در رابطه با رفتار آئروسلها
و ویژگیهای مهم فیزیکی و شیمیایی ذرات بسیار ریز مانند آزبست
و سیلیس بلوری میتواند نقطه شروع خوبی برای ارزیابی خطر و
توسعه ملزومات در رابطه با سالمت انسان باشد[.]26

مقاالت

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

شماره  3پاییز 1392

17

مقاالت

شماره  3پاییز 1392

مهاجرت با کاهش ویسکوزیته دینامیکی پلیمر و اندازه ذرات،
افزایش مییابد .این مسئله ،پتانسیل مهاجرت نانوذرات را از مواد
بستهبندی و لزوم ارزیابی خطرات ناشی از آن را آشکار میسازد.
یک مورد مطالعه مهاجرت توسط آوال و همکارانش نیز در سال
 2005میالدی ،افزایش ناچیز مواد معدنی در سبزیجات بستهبندی
شده در یک نانوکامپوزیت مشتق شده از یک بیوپلیمر با وارد کردن
مونت موریلونیت( نانورس) را گزارش کرده است [.]30
مقامات ایمنی مواد غذایی اروپا ( )EFSAدر میزگردی علمی
در مورد  ،FCMsآنزیمها ،کمکپردازشگرها و موادی که برای
خوشمزه کردن و معطر کردن استفاده میشوند ( ،)CEFنظریه
مثبتی را به تصویب رساندند که در آن نانوذرات نیترید تیتانیوم
مورد استفاده در بطریهای  PETدر حد  20میلیگرم در هر
کیلوگرم ،مهاجرت ندارند و به همین دلیل برای مواد غذایی ،خطر
سمیت ندارند (طرح ابتکار ملی فناوری نانو .]31[ )2009
یک آزمون مهاجرت نیز در سال  2011میالدی توسط هوانگ
و همکارانش ارایه شد که در آن کیسههای ذخیرهسازی مواد غذایی
دارای نانوذرات نقره را با چهار نوع محلول غذاهای شبیهسازی
شده پر کرده بودند .نتایج نشان داد که مهاجرت نانوذرات نقره
از کیسههای پلیاتیلن به محلول غذاهای شبیهسازی شده اتفاق
افتاد و مقدار مهاجرت با افزایش زمان ذخیرهسازی و دما ،افزایش
داشتهاست [ .]32این نتایج میتواند تاثیری منفی در روند پیشرفت
این مواد بستهبندی داشته باشد .در عوض ،بستهبندی زیست
تخریبپذیر به دلیل تاثیر مثبت آن بر محیط زیست ،دارای یک
روند رو به رشد در صنعت بستهبندی است.

چهارچوب نظارتی
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به طور کلی ،نانومواد و محصوالت مرتبط ،تحت پوشش
طرحهای گسترده نظارتی موجود قراردارند و در سراسر جهان،
نمونههای بسیار کمی هستند که مقررات ویژه نانو در جای خود
رسیدگی میشود .به منظور تعیین اقدامات الزم برای اجرای یک
روش امن ،یکپارچه و پاسخگو در علم و فناوری نانو ،کمیسیون اروپا
توصیههایی را در طرح اقدام برای اروپا  2005-2009به كار گرفته
است .پس از آن ،در امتداد تعهدات انجام شده در طرح اقدام مربوط
به اتحادیه اروپا برای تعیین انطباق ،مقررات موجود با خطرات بالقوه
نانومواد را مورد بررسی قرار داد ( 2008میالدی) و به این نتیجه
رسید که قانون موجود در اروپا در اصل میتواند خطرات بالقوه
سالمت ،ایمنی و محیط زیست را پوشش دهد ،اگر چه عبارت
«نانومواد» در این قانون ،در آن زمان ذکر نشده بود .کمیسیون
اروپا اذعان کرده که در پرتو اطالعات جدید ،ممکن است تغییرات
نظارتی در مورد خطرات بالقوه با نانومواد الزم باشد.
نیاز فوری به قوانین مناسب برای مدیریت نگرانیهای ایمنی
بالقوه مربوط به نانومواد ،در قطعنامه غیرالزامآوری که توسط پارلمان
اروپا به تصویب رسیده بود ،در آوریل  2009ابالغ شد .در این قطعنامه
سوال شده بود که آیا قوانین فعلی اتحادیه اروپا برای مقابله با خطرات
بالقوه نانومواد کافی خواهد بود؟ و کمیسیون اروپا در پاسخ به این
سوال ،بازبینی تمام قوانین مرتبط با نانومواد را در سال 2011
درخواست کرد .در پاسخ به درخواست پارلمان اروپا ،کمیسیون اروپا
نظریهای را در تعریف از نانومواد به تصویب رساند( .)2011آییننامه
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اروپایی اخیر (پارلمان اروپا و شورای اروپا در سال  )2011در ارایه
اطالعات مواد غذایی به مصرفکنندگان ،نیاز به برچسب خاص برای
مواد غذایی حاوی نانومواد را متذکر شدهاست.

معرفی چند آزمایشگاه تخصصی بستهبندی مواد
غذایی در کشور
 .1آزمایشگاه پاک بنیان البرز :آزمایشگاه تخصصی ظروف و
بستهبندی؛
 .2آزمایشگاه تخصصی ویرومد :آزمایشگاه کنترل کیفی مواد
غذایی ،دارویی و آرایشی-بهداشتی ،بستهبندی ،آب و پساب؛
 .3آزمایشگاه کنترل کیفی تستا :این آزمایشگاه وابسته به
شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور و از
آزمایشگاههای تخصصی بستهبندی است.

نتیجهگیری
فناوری نانو آمادگی این را دارد که در بسیاری از حوزههای
صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین توانمندی
ارتقای محصول و گسترش مرزهای خود را در بازارهای
جغرافیایی نیز داراست .فناوری نانو باید در صنعت قابل
دسترستر باشد و انجام این امر باید در مراحل بعد از توسعه
صورت گیرد .با این حال ،مسائل قانونی باید قبل از استفادة
صنعت ،مورد خطاب قرارگیرد .برای تولید چنین محصوالتی
و ایدههای مناسب و توسعه یافته ،تولید و واردات نانومواد باید
بر اساس اصول ارزیابی خطر ،تنظیم و تسهیل شود .هنگامی
که فناوری نانو آغوش خود را به روی عموم مردم و صنعت باز
کرد ،استفاده شرکتهای مواد غذایی به طور بالقوه برای مزیت
رقابتی و پیشی گرفتن از رقبای دیگر افزایش یافت.
عدم قطعیتهای موجود برای ارزیابی خطر و قرار
گرفتن نانومواد در معرض ،به علت محدودیت در شکلگیری
جنبههای مختلف از جمله سمیت ،رفتار و تجمع زیستی ،به
وجود میآیند .این عدم قطعیتها همچنین پیامدهایی را
برای وضع قوانین موثر استفاده از نانومواد به همراه دارند .این
غیر قابل انکار است که فناوری نانو در حال حاضر برنامههای
کاربردی زیادی به نفع صنعت مواد غذایی ارائه کرده است که
امروزه برخی از برنامههای کاربردی توسعه یافتهتر عبارتند از
مکملهای بهبود یافته ،بستهبندی جدید مواد غذایی و سموم
دفع آفات .مشاهده برنامههای کاربردی نیز ممکن است دارای
پیامدهای مثبت برای افرادی باشد که در کشورهای در حال
توسعه هستند به ویژه در زمینه افزایش بهرهوری کشاورزی،
بهبود و ایمنی مواد غذایی ،آب و تغذیه .عدم سرمایهگذاری
در این کشورها میتواند به این معنی باشد که مزایای این
فناوریها درکشورهای توسعه یافته محدود است .روشن است
که فناوریهای جدید ،اگر به درستی مدیریت و تنظیم شوند،
میتوانند نقش محوری در بهبود توسعه محصول و روند توسعه
به نفع سالمت و تندرستی انسان داشته باشند.
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روش میکروسکوپی
نیروی الکترواستاتیک
و کاربردهای آن
چکیده
میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک ( )EFMیکی از اعضاي خانواده
میکروسکوپهای پروبی روبشی است .در این ميكروسكوپ با اندازهگیری برهمکنش
الکترواستاتیکی موضعي بین نوک سوزن رسانا و نمونه ،نقشه ویژگیهای الکتریکی
نمونه به تصویر کشیده میشود .برای این منظور ،یک ولتاژ بایاس بین نوک سوزن و
نمونه اعمال میشود .از این ولتاژ برای ایجاد میدان الکترواستاتیک بین نوک سوزن و
پایه و نیز برای میزان کردن این میدان استفاده میشود .فاز و فرکانس رزونانس تیرک
با شیب شدت میدان الکتریکی تغییر کرده و برای ساخت تصویر  EFMمورد استفاده
قرار میگیرد .همچنین  EFMمیتواند برای تشخیص مناطق عایق و رسانا در نمونه
استفاده شود .تصاویر  EFMحاوی اطالعات سودمندی درباره خواص الکتریکی نمونه
مانند پتانسیل و توزیع بار در سطح نمونه بوده و یک ابزار سودمند برای آزمایش
تراشههای ریزپردازنده زنده در مقیاس زیر میکرون است.

واژههای کلیدی
میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک ،ميكروسكوپ پروبي روبشي،
نيروي الكترواستاتيك.EFM ،

نویسندگـان:
1
2و5
زهرا ثبات  ،مرضيه ك
3و 5شاورزي  ،صدیقه
صادق حسنی
 ،ندا عبودزاده رويس 4و5

SadeghS@ripi.ir
 .1كار
شناس ارشد شيمي فيزي
ك ،پژوهشگاه صنعت
نف
ت ،پژوهشكده
كاتاليست و نانوفناوري
 .2كارشنا
س ارشد بيوتكنولوژي
كشاورزي ،پژوهشکده
بیوتکنول
وژ
ي كشاورزي ايران ،آ
زمايشگاه نانوتكنولوژي
.3
كارشناس ارشد شيمي ت
جزيه ،پژوهشگاه صنعت
نفت ،پژوهشكده
كاتاليست و نانوفناوري
.4
كارشناس ارشد مهند
سي مواد ،دانشگاه علم و
صنع
ت ايران ،دانشكده مواد
 .5ع
ضو کارگروه تخصصی د
ستگاههای  SPMشبکه
آ
زمایشگاهی فناوری نانو

مقدمه
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میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک )EFM( 1یکی از اعضای خانواده میکروسکوپهای پروبی روبشی است که میتواند
توزیع پتانسیل الکتریکی ،توزیع بار و اختالف پتانسیل تماسي )CPD( 2را به کمک تعیین نیروی الکترواستاتیک بین سوزن و
نمونه به تصویر درآورد .نخستین تالش برای تعیین نیروی الکترواستاتیک و مشاهده بارهای سطحی در الیههای پلیمری توسط
مارتین 3و استرن 4و همکاران آنها صورت پذیرفت که منجر به هدایت فعالیتها به سوی روش اخیر  EFMشدهاست[.]1
در این روش ،با اندازهگیری نیروی الکترواستاتیکی بین سطح نمونه و سوزنی که تحت اعمال ولتاژ بایاس قرار گرفته،
نقشه ویژگیهای الکتریکی سطح نمونه به تصویر کشیده میشود .به هرحال ،عالوهبر نیروی الکترواستاتیکی ،همواره نیروهای
واندروالسی نیز بین نوک سوزن و سطح نمونه وجود دارند .بزرگی این نیروهای واندروالسی با توجه به فاصله نوک سوزن
از نمونه تغییر میکند ،بر اين اساس برای اندازهگیری توپوگرافی سطح استفاده میشود .بنابراین ،سیگنالهای دریافتی
میتواند بهطور همزمان شامل اطالعات مربوط به توپوگرافی سطح (سیگنال توپوگرافی) و اطالعات مربوط به خواص الکتریکی
سطح (سیگنال  )EFMباشد که بهترتیب بهوسیله نیروهای واندروالسی و الکترواستاتیکی بهوجود میآیند .نکته کلیدی در
تصویربرداری موفقیتآمیز  ،EFMجداسازی سیگنال  EFMاز سیگنال کل است .میتوان حالتهای مختلف  EFMرا بر
اساس روشهای مورد استفاده برای جداسازی سیگنال  EFMطبقه بندی نمود [.]2
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در روش  ،EFMدر حالی که تیرک روی سطح نمونه و
بدون تماس با آن قرار دارد ،ولتاژی بین نوک سوزن و نمونه
اعمال میشود .در شکل ( )1و ( )2چگونگی حرکت تیرک بر
فراز بارهای استاتیک بههنگام عمل روبش و نیز چگونگی تغییر
فرکانس تیرک بر اثر برهمکنش نیروهای الکترواستاتیک نشان
داده شدهاست.
شکل  :1شمای روبش سطح در روش میکروسکوپی نیروی
الکترواستاتیک (.]3[ )EFM

شکل  :2فرکانس تیرک بهعلت برهمکنش الکترواستاتیکی تغییر مییابد [.]3

در شکل ( )3نیز نمودار نیروی الکترواستاتیک برحسب فاصله نمونه – نوک سوزن به تصویر کشیده شدهاست.

شکل  :3نمودار نیروی الکترواستاتیک برحسب فاصله نوک سوزن – نمونه.
منحنی که با خط ضخیم و توپر رسم شده ،به نیروی الکترواستاتیک کل
مربوط است ،در حالیکه سه منحنی دیگر هریک به صورت جداگانه به
تیرک (خط چین) ،مخروط نوک سوزن (خط چین با فاصله کوتاه) و
راس سوزن (خط نازک) مربوط میشوند .این منحنی ها برای شرایط
 ،U=volt 1پروب با تیرکی به طول  100µmو پهنای  ،25µmو سوزنی با
طول  3µmو شعاع  20nmدر راس سوزن محاسبه شدهاند .زاویه نوک
سوزن  π/4است و فرض میشود که زاویه بین تیرک و نمونه  π/8است [.]3
www.nanolab.ir
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در واقع روش  ،EFMحالت تصویربرداری ثانویهای از AFM
است که با اندازهگیری برهمکنش الکترواستاتیکی موضعی بین
نوک سوزن رسانا و نمونه ،توزیع شیب میدان الکتریکی روی
سطح نمونه اندازهگیری میشود .برای این منظور ،یک ولتاژ
بایاس بین نوک سوزن و نمونه اعمال میشود .از این ولتاژ برای
ایجاد میدان الکترواستاتیک بین نوک سوزن و پایه و تنظیم
این میدان استفاده میشود .فاز و فرکانس رزونانس تیرک با
شیب شدت میدان الکتریکی تغییر کرده که برای تهیه تصویر
 EFMمورد استفاده قرار میگیرد .همچنین  EFMمیتواند
برای تشخیص مناطق عایق و رسانا در نمونه استفاده شود [.]3
تصاویر  EFMحاوی اطالعاتی درباره خواص الکتریکی نمونه،
مانند پتانسیل و توزیع بار در سطح نمونه است .میزان انحراف
تیرک ،متناسب با چگالی بار است .بنابراین EFM ،میتواند
برای مطالعه تغییرات فضایی سطح حامل بار مورد استفاده قرار
گیرد .بهعنوان مثال EFM ،میتواند نقشه میدانهای الکتریکی
مدارهای الکترونیکی را در حالتی که دستگاه خاموش یا روشن
است ،رسم کند .این روش با نام ردیابی ولتاژ 5شناخته شده
که یک ابزار سودمند برای آزمایش تراشههای ریزپردازنده در
مقیاس زیر میکرون است [.]2

اصول روش EFM
برای تشریح اصول روش  ،EFMسادهترین سامانه ،شامل پروب
فلزی و نمونه صاف فلزی با سطوح فرمی بهترتیب  EF1و EF2
در نظر گرفته میشود .با فرض آنکه سطوح خالء برای این دو
سطح یکسان است ،سطوح فرمی مربوط در شکل ( )4نشان
داده شدهاست .هنگامی که هردو سطح فرمی از نظر الکتریکی
کوچک میشوند تا به سطح فرمی یکسانی برسند ،اختالف تابع
کار ( )Vsبین دو ماده ،یک میدان الکتریکی بین دو رسانا ایجاد
میکند .منبع این میدان الکتریکی ،بارهای القا شده در سطوح
پروب و نمونه است که میتواند به عنوان یک الیه مضاعف
الکتریکی در نظر گرفته شود .اگر در این فاصله ،مولکولی وجود
داشته باشد ،پالریزاسیون مولکولی را نیز باید در نظر گرفت [.]1

که در آن  VDCولتاژ بایاس خارجی اعمال شده بر پروب
است .نیروی الکترواستاتیک با مجذور ولتاژ متناسب است و
نوسان شامل مؤلفههای  DC، ωmو  2ωmاست که به ترتیب
عبارتند از :نیروی جاذبه استاتیک بین الکترودهای سازنده
خازن ،نیروی وارد شده از سوی میدان الکتریکی  ACبه بارها و
نیروی القا شده از سوی ولتاژ  ACبه خازنها هستند .هنگامی
که برای حذف اختالف پتانسیل تماسي ،ولتاژ بایاس مناسبی به
پروب اعمال میشود؛ مؤلفه  ωmاز بین خواهــد رفت یعنی،
 .Vs+VDC =0بنابراین میتوان با کنترل بازخورد  VDCبه
منظور صفر نگهداشتن مؤلفه  ،ωmمقدار پتانسیل تماسي یا
 CPDرا اندازهگیری نمود [.]1
در شکل ( ،)5اجزای مختلف دستگاه  EFMو نمودار
گردش کار این دستگاه نشان داده شدهاست.
تقریباً هر ویژگی سطحی که بهوسیله  AFMاندازهگیری
میشود ،براساس فرآیندی که در شکل ( )7نشان داده شدهاست،
تعیین میشود .اندازهگیریهای  EFMنیز روند مشابهی را
دنبال میکند.
در جایی که از میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی
برای تصویربرداری در مقیاس اتمی استفاده میشود ،باید
در مورد اصل نیروی تعیین شده بیشتر بحث شود؛ زیرا
جداکردن کامل نیروی الکترواستاتیک از نیروهای واندروالس
یا شیمیایی غیرممکن است .از طرفی ،تصویر  EFMدر
مقیاس اتمی به میزان تیز بودن نوک سوزن بسیار حساس
است؛ از اینرو چگونگی تهیه سوزن با ویژگیهای مطلوب
موضوع مهمی است .از آنجاییکه نیروی الکترواستاتیک
دوربردترین نیروی موجود در  SPMاست ،شکل سوزن
خصوصاً در خانواده  EFMاز اهمیت باالیی برخوردار است،
بنابراین نه تنها نوک سوزن بلکه شکل کلی تیرک در نتیجه
تاثیرگذار است.
در سال  2002دستگاه  EFMبا تیرکی مجهز به
حسگر پیزوالکتریکی انکساردهنده ساخته شد .از آنجایی که
اثر فتوولتائیک تعیین دقیق پتانسیل سطح را در سطوح
نیمهرسانا برهم میزند ،این روش میتواند در  EFMمطلوب
باشد [.]1
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شکل  :4دیاگرام انرژی برای سامانه نمونه – پروب هنگامی که (الف)
ایزوله هستند( ،ب) هر دو متصل به زمین هستند و (ج) سطوح
خالء بهوسیله بایاس خارجی یکسان شدهاست [.]1

هنگامی که ولتاژ ACز( )VACبا فرکانس زاویهای ωm
بین نمونه و پروب اعمال میشود ،پروب بهوسیله نیروی
الکترواستاتیک و با فرکانس  ωmشروع به نوسان میکند .با
استفاده از ظرفیت بین پروب و نمونه ( ،)Cکه تابع فاصله نمونه
– پروب است ،نیروی الکترواستاتیک  Fzelبهصورت زیر تعریف
میشود:
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شکل  :5الف) دستگاه آزمایشگاهی ،  FM
ب) نمودار گردش کار ،نشان میدهد که
اطالعات توپوگرافی در حالت نوسانی در
نخستین مسیر روبش بهدست میآید .در
دومین مسیر روبش ،تیرک بر فراز فاصلهای
از سطح قرار گرفته و در ارتفاع ثابتی از سطح
و در حالی که هم به صورت مکانیکی و هم
به صورت الکتریکی لرزانده میشود ،عمل
روبش را انجام میدهد .جابهجایی فرکانس
سوزن بهوسیله حلقه فاز – قفل تعیین شده
و به دو تقویتکننده قفلشونده 6که در آنها
سیگنال با فرکانسهای  ωو  2ωاز یکدیگر
جدا میشوند ،فرستاده شده و سپس به
کنترلکننده نانواسکوپ برای ساخت تصویر،
هدایت میشود [.]3
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ب

الف
تغییر ویژگی های سطح در طول خط روبش
تغییر نیروهای برهم کنش بین نوک سوزن و
سطح نمونه
انحراف تیرک (حالت تماسی) یا تغییر دامنه
نوسان و تغییر فاز تیرک (حالت غیر تماسی)
تغییر سینگال لیزر به PSPD
سیگنال الکتریکی به SPM
سیگنال پردازشگر به تولید تصویر

شکل : 6شمایی از مراحل اندازهگیری ویژگیهای سطح
بهوسیله حالتهای مختلف ]2[ EFM

انواع پروبهای مورد استفاده در میکروسکوپ
نیروی الکترواستاتیک
www.nanolab.ir
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پروبهــای پیشنهــادی بــرای میکروسکوپــی نیــروی
الکترواستاتیک ،دارای پوشش کامل فلزی ( )PtIrدر هر دو
سوی تیرک است که باعث افزایش هدایت الکتریکی سوزن
میشود .ثابت نیروی این نوع پروب برای میکروسکوپی نیروی
الکترواستاتیک بهگونهای خاص تنظیم میشود تا پروب ،دارای
حساسیت نیروی بسیار باالیی شده که بتواند بهصورت همزمان
در حالت نوسانی و باالرونده عمل کند .معموالً پوشش PtIr
با ضخامت تقریبی  25نانومتر شامل دوالیه کروم و پالتین
ایریدیوم است که روی هر دو وجه تیرک قرار دارد .پوشش

در آن سویی که سوزن قرار دارد ،باعث ارتقا هدایت سوزن
شده و اتصاالت الکتریکی را فراهم مینماید و در آن سویی
که حسگر قرار دارد ،باعث افزایش تقریباً  2برابری قابلیت
بازتاب پرتوهای لیزر شده و از مزاحمت نوری با تیرک ممانعت
میکند.
فرآیند پوشش دادن بهگونهای بهینه میشود که تنش
داخلی در ساختار پروب را خنثی کرده و باعث بوجود آمدن
مقاومت در برابر ساییدگی شود .میزان خمیدگی ناشی از تنش
کمتر از 3/5درصد طول تیرک است .از ویژگیهای خاص این
نوع پروب میتوان به رسانایی فلزی سوزن و باال بودن فاکتور
مکانیکی  Qبرای حساسیتهای باال اشاره کرد [.]4

انواع حالتهای EFM
 حالت باالرونده ،7ارتفاع ثابت

از آنجایی که برهمکنش نیروهای الکترواستاتیکی بین سوزن
و سطح در مقایسه با نیروهای واندروالسی در فاصلههای دورتر
آشکار میشوند ،بنابراین میتوان اطالعات مربوط به نیروی
الکتریکی را به سادگی و با دور کردن نوک سوزن و افزایش
فاصله نوک سوزن – نمونه از اطالعات مربوط به توپوگرافی
سطح جدا نمود.
در این وضعیت ،ابتدا نوک سوزن ،سطح نمونه را در حالت
ضربهای 8روبش نموده و توپوگرافی سطح بهدست میآید و
سپس روبش بعدی بدون نوسان مکانیکی انجام میشود بهطوری
که سوزن از سطح دور شده و با حفظ فاصله ثابت میان سوزن
و سطح ،نقشه سطح ترسیم میشود .در طول دومین روبش،
نوک سوزن بهصورت مکانیکی و با بازوی محرک پیزو 9رانده
نمیشود و به سامانه بازخورد 10هم نیازی نیست .بنابراین ،روبش
سریعتر فراهم میشود .در طی روبش دوم ،ولتاژ بایاس پروب
بهوسیله ولتاژ  ACبا فرکانس رزونانس مدوله میشود تا نیروی
الکترواستاتیکی بهصورت دقیق تعیین شود .با این روش ،تداخل
بین سیگنالهای الکترواستاتیکی و توپوگرافی خنثی میشود.
برای ایجاد میدان الکتریکی ،ولتاژ ثابتی روی نوک سوزن
برقرار میشود .هنگامی که نوک سوزن از شیب میدان الکتریکی
در ناحیه جذبی عبور میکند ،به سوی نمونه کشیده میشود
و هنگامی که نوک سوزن از شیب میدان الکتریکی در ناحیه
دافعه گذر مینماید ،از سوی نمونه رانده میشود .انحراف
تیرک (یا تغییر فرکانس آن) با دانسیته بار متناسب است که
میتواند بهوسیله سامانه استاندارد نور – اهرم 11اندازهگیری شود.
همچنین برهمکنش الکترواستاتیک به فاصله بستگی دارد .برای
ترسیم توزیع بار سطحی (پتانسیل) ،بسیار ضروری است که
نوک سوزن روبشگر در فاصله ثابتی از سطح نگه داشته شود تا
بدین ترتیب ،اثر نوسانات سطح (توپوگرافی) برطرف شود [.]3

 بایاس متغیر ،انحراف ثابت

در این روش ،اندازهگیری پتانسیل سطح (بار) روی نمونه
بهوسیله تنظیم ولتاژ روی نوک سوزن انجام میشود .برای حفظ
بازخورد ،باید ولتاژ اعمال شده روی تیرک بهگونهای تنظیم شود
که میزان انحراف یا بزرگی دامنه در حد ثابتی حفظ گردد.
تصاویر میتوانند در وضعیت ( DCحالت تماسی )12با ثبت
انحراف تیرک و یا در وضعیت ( ACحالت نوسانی) هنگامی که
تیرک روی سطح نوسان کرده و فاز یا دامنه تیرک ثبت میشود،
جمعآوری شوند [.]3
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نیروی کل بین نوک سوزن و نمونه
نیروی کل = نیروی خازنی  +برهمکنش کولنی  +نیروی
13
واندروالسی  +دافعه کره سخت

هنگامی که ولتاژ بایاس اعمال شده = -φر ،Vbهمه
برهمکنشهای الکترواستاتیک بیاثر میشوند.
 C ظرفیت خازنی نوک سوزن – نمونه است.
 Vb ولتاژ بایاس اعمال شده روی نمونه است.
 φ اختالف پتانسیل سطحی بین نوک سوزن و پایه است.
 Ez میدان استاتیکی است که به خاطر بار یا
چندقطبیهای موجود در نمونه ،به استثنای میدان بارهای
تجمع یافته در صفحات خازن ،یعنی نوک سوزن و پایه تحت
ولتاژ بایاس ،ایجاد شدهاست.
 FVDW نیروی واندروالسی است.
 Fhs دافعه کره سخت ،نيرويي است كه هنگام تماس
بسیار نزدیک نوک سوزن و نمونه ايجاد ميشود [.]3

انواع روشهای EFM
در تقسیمبندی دیگر ،روشهای EFMبراساس روشی که
اطالعات الکتریکی سطح بهدست میآیند ،طبقهبندی میشوند
که شامل حالتهای زیر هستند:
 میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک استاندارد

www.nanolab.ir

شکل  :7روبش در حالت باالرونده []3

روش  EFMاستاندارد از سری EFMهای پیشرفته بر
مبنای دو واقعیت بنا نهاده شدهاست .نخست این که ،روند حاکم
بر نیروهای واندروالسی و الکترواستاتیک از هم متفاوت است.
نیروهای واندروالسی با  1/r6و نیروهای الکترواستاتیک با 1/r2
متناسب هستند [.]2
بنابراین ،هنگامی که نوک سوزن به نمونه نزدیک میشود
نیروهای واندروالسی غالب میشوند و هنگامی که نوک سوزن
از نمونه دور میشود ،نیروی واندروالسی به سرعت کاهش یافته
و نیروهای الکترواستاتیکی حاکم میشوند .در حقیقت ،مسیر
توپوگرافی خط سیر نوک سوزن است که در فاصله ثابتی از
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نمونه قرار دارد و معادل خط نیروی واندروالسی ثابت است [.]2
در روشهای براساس نیرو ،نخستین روبش برای تهیه تصویر
توپوگرافی سطح و بهوسیله روبش نوک سوزن در محدودهای که
نیروهای واندروالسی غالب است ،انجام میشود .سپس فاصله
نوک سوزن – نمونه تغییر داده میشود تا نوک سوزن در
منطقهای قرار بگیرد که نیروی الکترواستاتیک حاکم است و
برای تهیه تصویر  ،EFMسطح روبش میشود (شکل .]2[ )a-8

شکل  )a( :9نمونه استاندارد از دو الکترود میکرویی به شکل شانه
ساخته شده که دندانههای یکی در میان دندانههای دیگری قرار
گرفته است )b( .تصویر توپوگرافی که نشان میدهد دندانههای
مجاور دارای ارتفاع یکسانی هستند ،درحالی که ( )cتصویر فاز
 EFMنشان میدهد دندانههای با ارتفاع یکسان در پتانسیل
سطحی متفاوت هستند [.]2

شکل  :8طرح شماتیک ( )aروش در محدوده نیرو و ( )bروش با
دو مسیر[.]2

در روش دو مسیره ،نخستین روبش در نزدیکی سطح،
به منظور تهیه توپوگرافی و مشابه روش میکروسکوپی اتمی
غیرتماسی در ناحیهای که نیروهای واندروالس حاکم است،
انجام میشود .در دومین روبش ،برای این که نوک سوزن در
ناحیهای قرار گیرد که نیروهای الکترواستاتیکی غالب هستند،
نوک سوزن را بلند کرده و فاصله بین نوک سوزن و نمونه افزایش
مییابد .سپس نوک سوزن تحت اعمال ولتاژ بایاس قرار گرفته و
عمل روبش بدون سامانه بازخورد ،موازی با خط توپوگرافی که
از روبش نخست بهدست آمده و در شکل ( )b-8نیز نشان داده
شدهاست ،انجام میشود و بدین ترتیب فاصله ثابت بین نمونه و
نوک سوزن حفظ میشود [.]2
از آنجایی که مسیر توپوگرافی در یک خط با نیروی
واندروالس ثابت است ،پس نیروهای واندروالس اعمال شده بر
نوک سوزن در طول دومین روبش ثابت خواهد بود .بنابراین
تنها منبع تغییر سیگنال ،تغییر نیروی الکترواستاتیک خواهد
بود .پس سیگنال  EFMمستقل از توپوگرافی میتواند از
دومین روبش بهدست آید .در شکل ( )9بهعنوان نمونه تصویر
توپوگرافی و فاز یک مجموعه الکترود که با استفاده از روش
 EFMبهدست آمده ،نشان داده شدهاست [.]2
www.nanolab.ir
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پیشرفته از سری  XEارائه شده که در مقایسه با EFM
استاندارد ،از نظر کارایی برتری دارد[.]2
در  EFMپیشرفته ،ولتاژ بین نوک سوزن و نمونه را میتوان
با معادلههای زیر بیان نمود:
)1
)2

عبارت ( F)tخود شامل سه عبارت است:
ر

 میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک پیشرفته

در  EFMپیشرفته که نمودار شماتیک آن در شکل ()10
نشان داده شدهاست ،یک تقویتکننده قفل شونده 14با دو هدف
به  AFMسری  XEمتصل میشود .هدف نخست این که،
عالوهبر ولتاژ بایاس  DCکه بهوسیله کنترلکننده  XEاعمال
میشود ،ولتاژ بایاس  ACبا فرکانس  ωنیز بر نوک سوزن وارد
شود .هدف دیگر این است که اجزای فرکانس  ωاز سیگنال
خروجی جدا شود .این توانمندی منحصربه فرد بوسیله EFM

که در آن  Vdcپتانسیل جبرانکننده  DCاستVs ،
پتانسیل سطحی روی نمونه Vac ،و  ωبه ترتیب بزرگی و
فرکانس سیگنال ولتاژ  ACاعمال شده هستند [.]2

اگر بتوان شکل هندسی نوک سوزن و نمونه را تخمین زد،
معادله ( )1مناسب خواهد بود .معادله ( )2میتواند برای استنتاج
عبارتی برای نیروی الکترواستاتیکی بین نوک سوزن و نمونه
استفاده شود.
در اینجا F ،نیروی الکترواستاتیکی است که روی نوک سوزن
اعمال میشود q ،بار E ،میدان الکتریکی V ،پتانسیل الکتریکی،
 Cظرفیت و  dفاصله نوک سوزن و نمونه است .هنگامی که هر
دو ولتاژ بایاس  ACو  DCبین نمونه و سوزن اعمال میشود،
سه عبارت در بیان نیروی بین سوزن و نمونه بوجود میآید.

این عبارتها میتوانند بهترتیب به جملههای ( )aعبارت ،DC
( )bعبارت  ωو ( )cعبارت  2ωارجاع داده شوند .سیگنال انحراف
کل تیرک که معرف نیروی بین نمونه و نوک سوزن است ،میتواند
در عبارتهای بخشهای جداگانه  DC، ACبا فرکانس  ωو AC
با فرکانس 2 ωمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .سیگنال انحراف
 DCتیرک میتواند از طریق نرمافزار در دسترس قرار گیرد.
بخشهای  ACسیگنال انحراف تیرک ،اعم از سیگنال مربوط به
فرکانس  ωو سیگنال با فرکانس 2 ωنیز میتوانند با ارسال سیگنال
به تقویتکننده قفلشونده ،خوانده شود.
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شکل  :10نمودار شماتیک  EFMپیشرفته از سری .]2[ XE

این حالت ،نوعی  EFMپیشرفته است که در وضعیت
غیرتماسی اجرا میشود که در آن برای تهیه تصویر توپوگرافی
 AFMدر حالت غیرتماسی ،نوک سوزن با فرکانس نوسان ،ω
سراسر سطح نمونه را روبش میکند .در همان زمان ،ولتاژ بایاس
 ACبا فرکانس  ωاز طریق تقویتکننده قفلشونده به سوزن
اعمال میشود و ولتاژ بایاس  DCنیز اعمال شده تا یک کنترل
الکترونیکی بوجود آید .این وضعیت سبب میشود که نیرویی
بین سطح باردار شده و نوک سوزنی که تحت اعمال ولتاژ بایاس
 ACقرار گرفته است ،بوجود آید .با استفاده از تقویتکننده
قفلشونده خارجی ،سیگنال بهدست آمده از حرکت نوک سوزن
تحت نیرو ،میتواند به بخشهای  ،DCفرکانس ، ωفرکانس
 2ωتجزیه شده و مورد تحلیل قرار گیرد .بخش  ωسیگنال
شامل اطالعاتی در مورد بار سطحی ،و بخش  2ωسیگنال شامل
اطالعاتی درباره شیب ظرفیت الکتریکی سطحی بین نوک سوزن
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سه سیگنال باهم میتوانند برای کسب اطالعاتی درباره خواص
الکتریکی نمونه مورد استفاده قرار گیرند .برای مثال ،در معادله،
ظرفیت بهصورت نسبت ظرفیت الکتریکی به فاصله نمونه – نوک
سوزن ( )d/Cظاهر میشود .هنگامی که فاصله نمونه – نوک سوزن
بهوسیله حلقه بازخورد  zثابت نگه داشته شود ،نسبت  d/Cبا
ظرفیت متناسب میشود .سیگنال  ωدر معادله ( )2قسمت (،)b
مشارکت  d/Cو پتانیسل سطحی  Vsرا در بر دارد .با فرض معلوم
بودن پتانسیلهای  Vdcو  ،Vacهنوز نمیتوان سهم ظرفیت
الکتریکی و پتانسیل سطحی را در سیگنال  ωاندازهگیری شده،
جدا نمود .به هرحال ،سیگنال  ω2در عبارت ( ،)cتنها مشارکت
ظرفیت الکتریکی را در بردارد .بنابراین ،سیگنال  ω2میتواند برای
نرمالسازی سیگنال  ωو جدا نمودن سهم پتانسیل سطحی مورد
استفاده قرار گیرد .تصاویر میتوانند از هریک از سیگنالهای نام
برده شده ،ساخته شوند ولی باید توجه داشت که تجزیه و تحلیل
هر تصویر باید با درک مشارکت سیگنال مورد استفاده در ایجاد
تصویر ،همراه باشد [.]2

 میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک EXT
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روش قدیمی  EFMبا روبش غیرضروری و ناکارآمد در دو
مسیر ،اجرا میشود که یک عامل بازدارنده و محدودکننده در
توان تفکیک فضایی برای تهیه نقشه پتانسیل سطحی محسوب
میشود .از این رو EFM ،پیشرفته برای فراهم نمودن یک روبش
تک مسیره کارآمد که بتواند توپوگرافی و پتانسیل سطح را با
توان تفکیک فضایی بهصورت همزمان اندازهگیری کند ،طراحی
شدهاست [.]2
 میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک تماسی دینامیک
()DC-EFM

شکل  )a( :11تصویر توپوگرافی و ( )bتصویر فاز  EFMالیه نازک
 PZTتهیه شده بهوسیله میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک ext
پیشرفته [.]2

حالتی از میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک پیشرفته است
که در حالت تماسی اجرا میشود و از همان روش ()ExtرEFM
استفاده میکند ولی این حالت در وضعیت غیرتماسی اجرا
میشود .در شکل ( ،)13تصویر توپوگرافی و بار سطحی کریستال

منفرد  TGSکه به دو روش DC-
( EFMباال) و  EFMقدیمی
(پایین) بهدست آمدهاند ،مقایسه
شدهاند .تصویر توپوگرافی بهدست
آمده به روش قدیمی  ،EFMاثر
جفتشدگی 15قوي را نشان میدهد،
در حالی که در تصویر تهیه شده به
روش  ،DC-EFMجدایی کامل
توپوگرافی مشاهده میشود .روش
 DC-EFMعالوه بر تصویربرداری
 ،EFMمیتواند برای اندازهگیری
سختی سطح نیز مورد استفاده قرار
گیرد [.]2

شکل  :12مقایسه روش  EFMقدیمی و پیشرفته [.]2

کاربردهای میکروسکوپی نیروی الکترواستاتیک
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میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک پیشرفته دارای کاربردهایی به
شرح زیر است:
تهیه تصویر از توزیع بار سطحی و پتانسیل؛
تجزیه و تحلیل خرابی مدارهای الکترونیکی میکرویی؛
اندازهگیری سختی مکانیکی؛
چگالیسنجی بار برای نواحی فروالکتریک؛
افت ولتاژ در مقاومتهای میکرویی؛
تابع کار نیمههادیها [.]2
بهطور کلی از انواع مختلف این روش میکروسکوپی در موارد زیر
میتوان استفاده نمود:
تعیین ویژگیهای الکتریکی سطح؛
تعیین ویژگیهای الکتریکی نانوبلورها (ذخیره بارالکتریکی و
غیره)؛
تشخیص نقصها در مدارهای مجتمع (سطح سیلیکونی)؛
اندازهگیری توزیع مواد خاص روی سطوح کامپوزیتی.

شکل  )a( :13تصویر توپوگرافی و ( )bتصویر بار سطحی
کریستال منفرد  TGSتهیه شده بهوسیله  DC-EFMو ()c
تصویر توپوگرافی و ( )dتصویر بار سطحی تهیه شده بوسیله
روش قدیمی .]2[EFM

شکل  )a( :14دامنه تغییر رفتار در ترکیبات فروالکتریک .ایجاد
نواحی کوچک روی  TGSبهوسیله ( )bاعمال ولتاژ مثبت  V10و
( )cاعمال ولتاژ منفی .]2[ V10

در بسیاری از نیمههادیهای معدنی مانند  TFT، LED، LCDو
سلولهای خورشیدی ،انتقال بار در الیه میانی ،نشاندهنده مرحله
نهایی فرایند انتقال حاملهای بار است .شکل ( )15بهعنوان نمونه ،نحوه
مهاجرت بار در مخلوطهای  PPV/TiO2را نشان میدهد [.]3
یکی دیگر از کاربردهای  ،EFMبررسی توزیع دوباره بار و
ترازفرمی 16در الیه میانی ترکیبات آلی/معدنی است .از آنجایی که انتقال
بار یا جدایی بار در الیه میانی ،عملکرد کلی دستگاه را تعیین میکند،
از اندازهگیریهای  ،EFMبرای تهیه نقشه مستقیمی از دانسیته بار
موضعی با توان تفکیک فضایی باال استفاده میشود .در این جا ماده مورد
استفاده پنتاسن است که یکی از محبوبترین نیمههادیهای معدنی
است که دارای تحرک بار تقریباً برابر  1cm2V-1 S-1است [.]3
در شکل ( )17تصاویر  ،EFMترکیب پنتاسن روی  Si/SiO2را
در ولتاژهای بایاس مختلف نشان میدهد .در شکل ( )18نیز تغییرات
ولتاژ تقویتکننده قفلشونده در برابر ولتاژ بایاس رسم شدهاست.
مشاهده میشود ،پتانسیل سطحی در پنتاسن از دیاکسید سیلسیوم
مثبتتر است که ممکن است به خاطر بازآرایی سطح تراز فرمی
باشد[.]3
با ظهور نانوذرات ،پدیده انتقال بار میان الیهای در نانوبلورها که
کاربرد گستردهای در ابزارهای نوری و الکتریکی دارند ،مطرح شد.
انتقال بار میان الیهای در درک و طراحی دستگاههایی که بر پایه
نانوبلورها ساخته میشوند ،بسیار تعیینکننده است .مدلسازی دقیق
و تجزیه و تحلیلهای نظری اندازهگیریهای  EFMنیز مورد مطالعه
قرار گرفتهاند [.]7
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شکل  :15مهاجرت بار در مخلوط  5[ PPV/TiO2و .]3
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شکل  :16پنتاسن روی ( Si/SiO2نوع  25 )nنانومتری [ 6و .]3
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شکل  :17تصاویر  EFMجزیرههای پنتاسن روی Si/SiO2
 25نانومتری در ولتاژهای بایاس مختلف
(0/4 V(f( 0/2 V(e( 0 )d( -0/5 V(c( -0/6 V(b( -0/8 V(a
اندازه روبش برای همه تصاویر  800نانومتر است [ 6و .]3

شکل  )a( :18نیمرخهای نیروی الکتریکی از میان جزیره پنتاسن در سطح مقطع نشان داده شده در شکل  .17-dانحراف در موقعیت جزیره
پنتاسن ناشی از انحراف روبشگر در طول فرایند روبش است )b( .متوسط شیب نیروی الکتریکی در طول مدت زمان طوالنی اعمال ولتاژ
روی پنتاسن و اکسید سیلیکون در ولتاژهای بایاس مختلف [ 6و .]3

نتیجهگیری
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از سال ،2000مقاالتی که در آنها از روش  EFMبه عنوان روش اصلی اندازهگیری استفاده شده بود ،انتشار یافتند .در این
مطالعات برای بررسی پدیدههای فیزیکی ،اندازهگیری تابع کار جزئی مدنظر قرار گرفت .از سوی دیگر ،بررسی پالریزاسیون
مولکولهای جذب شده در زیرالیهها و نیز توزیع پتانسیل سطحی در تجهیزات الکترونیکی نیز مورد توجه قرار گرفتند .نمونههای
مورد اندازهگیری ،عالوه بر نمونههای استاندارد مثل سطوح نیمهرسانای تمییز به تجهیزات نیمهرسانا ،مواد دی الکتریک/
فروالکتریک ،الیههای نازک و الیههایی از مولکولهای آلی گسترش یافتند .به تازگی نیز چگونگی تهیه تصاویر با توان تفكيك باال
در محیطهای مایع و گاز با بازدهی مورد توجه واقع شدهاست .فرآیندهای مورد انتظار در مدت زمان کوتاهی ،اصالح شده و به
عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل تجهیزات الکترونیکی کوچک و پالریزاسیونهای جزئی مورد استفاده قرار گرفتند .با پیشرفت
روش غیرتماسی  ،AFMاندازهگیریهای  EFMدر مقیاس اتمی امکانپذیر شده و حساسیت تعیین نیروی الکترواستاتیکی
افزایش یافت که نتیجه آن ،گسترش کاربرد آن در شرایط محیطی مختلف و انواع گستردهتر مواد بود و در آینده نزدیک حتی
اندازهگیری در محیطهای مایع نیز ممکن گردید .برای دستیابی به توان تفکیک باالتر نیازمند جداسازی نیروی الکتریکی از دیگر
نیروها است .هماکنون در خالء ،تصاویر  EFMواضحی در مقیاس اتمی از ساختارهای مختلف بهدست میآید .وضیعت ایدهآل
برای این مطالعات ،طیفسنجی سهبعدی نیرو است که در آن گرادیان نیرو با روبش ولتاژ نمونه – پروب ،ساختار سهبعدی را در
هر نقطه محاسبه مینماید [.]1
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نوشتپی
1. Electrostatic Force Microscopy (EFM)
2. Contact Potential Difference (CPD)
3. Martin
4. Stern
5. Voltage probing
6. Lock-in amplifier
7. Lifted mode
8. Tapping mode
9. piezoactuator
10. feedback
11. Light-lever system
12. Contact mode
13. hard-sphere repulsion
14. Lock-in amplifier
15. coupling
16. Fermi level
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اصول طیفسنجی موزبائر
چکیده
طیفسنجی موزبائر اطالعات ساختاری ،مغناطیسی و الکترونیکی درون ماده را ارائه میدهد.
در این روش هسته اولیه (چشمه) ،پرتو گاما را گسیل کرده و هسته ثانویه (نمونه مورد مطالعه)،
آن را با بازدهی خوبی جذب میکند .در طیفسنجی موزبائر هر دو هسته باید در یک بستر جامد
محصور شوند که به این پدیده ،اثر موزبائر گفته میشود .طیف موزبائر ،شدت جذب پرتو گاما بر
حسب انرژی هسته خاص رزونانسی  57Feو یا  119Snاست.
طیف موزبائر اطالعات ساختاری را در مورد برهمکنشهای فوقریزساختار 1نشان میدهد
و شامل انرژیهای کوچکی از برهمکنشهای بین هسته و الکترونهای همسایهاش است .سه
برهمکنش فوقریز شامل دانسیته الکترونی هستهها (ایزومر شیفت) ،تغییرات میدان الکتریکی
(چهارقطبی الکتریکی) و دانسیته الکترونهای جفت نشده (میدان مغناطیسی فوقریز) است.
یکی از پرکاربردترین موارد استفاده موزبائر در دنیا ،در مطالعه مواد آمورف است که تقریبا
کشف موزبائر با کشف مواد آمورف همزمان بوده است .مواد آمورف در حوزههای مختلف صنایع از
جمله مواد مغناطیسی ،پلیمر ،فوالد ،خوردگی و غیره کاربرد دارند .در این مقاله سعی شدهاست
تا اصول و چگونگی کار دستگاه طیفسنجی موزبائر مورد بررسی قرار گرفته و به طور گسترده
در مورد مواد آمورف و تحلیل طیفهای موزبائر در حوزه خواص مغناطیسی و ساختارهای فازی
آنها بحث شود.
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در سال  1958رادولوف موزبائر پدیدهای را کشف کرد که امروزه از آن به عنوان «اثر موزبائر» یاد میشود .او برای انجام
تز دکترای خود با عنوان «اندازهگیری پراکندگی رزونانس هستهای در عنصر  »191Irتوانست به این کشف بسیار بزرگ که
از دقت فوقالعاده باالیی برخوردار است ،دست یابد .دادههای بهدست آمده از این آنالیز دارای دقتی معادل  1بر  1012است؛
یعنی مقیاس یک ورق کاغذ در فاصله بین زمین و خورشید .به همین دلیل این روش قادر به شناسایی برهمکنشهای فوقریز
ساختار در ابعاد هستهای است .این روش به چگونگی آرایش اتمهای احاطه شده و ساختار بلوری محلی و محیطهای شیمیایی
و ساختاری ،بسیار حساس است و اطالعات ارزشمندی را در مورد ساختار و خصوصیات مغناطیسی و الکترونیکی مواد (مثل
الکتروواالنس ،حالت اسپینی و اندازه حرکت) ارائه میدهد .همچنین طیفسنجی موزبائر برای آنالیزهای فازی کمی با توجه به
میزان تمرکز عناصر رزونانسی در فازهای مختلف نانوساختار و یا آمورف ،کاربرد دارد .با وجود اینکه برهمکنشهای فوقریز به
راحتی قابل تحلیل نیستند ،اما به مثابه «اثر انگشت» در تشخیص اختالفات محیطی از نظر شیمیایی در اتم رزونانس ،معتبراند
و با توجه به درصد فراوانی فازها ،با اطمینان باالیی قابل تحلیل و بررسی هستند.
طیفسنجی موزبائر در بسیاری از حوزههای علمی و صنعتی دنیا کاربرد دارد و به دلیل قابلیتهای منحصر به فرد ،به روش
متداول آنالیزی در دنیا تبدیل شدهاست؛ به طوری که تعداد مقاالت چاپ شده در این حوزه از مرز  60000گذشته است .نتایج

چشمگیر و قابل توجه این آنالیز در حوزههای فیزیک ،مغناطیس ،مهندسی مواد و متالورژی ،مطالعه ساختارهای الکترونی
مواد ،علم سطح ،شیمی ،کاتالیستها ،صنعت فوالد ،مطالعات خوردگی ،مکانیک سیاالت ،بیوتکنولوژی و پزشکی ،کشاورزی،
محیطزیست ،زمینشناسی و کانیشناسی ،مطالعات اکتشافات فضایی و باستانشناسی گزارش شدهاست که نشاندهنده
ارتباط تنگاتنگ این روش با تحقیقات علمی روز دنیا است.

اصول طیفسنجی موزبائر
طیفسنجی موزبائر بر اصول مکانیک کوانتومی استوار است و
ارتباط ناگسستنی بین فیزیک حالت جامد و هستهای دارد .این روش،
گذار بین حاالت هستهای را اندازهگیری و بررسی میکند .غالب
ویژگیهای هسته اتم و مواد هستهای معلوم شدهاست اما بیشتر این
ویژگیها و به تبع آن ،کاربردهای آنها توسط متخصصین حوزههای
مختلف به خوبی شناخته نشدهاست .از آنجا که طیفسنجی موزبائر
گذار حاالت هستهای را اندازهگیری میکند ،الزم است که ویژگیهای
هسته در ماده به خوبی درک و شناخته شود .به همین دلیل بحث را
با مروری بر دانش کوانتومی و هستهای آغاز میکنیم.
در هسته ،گذارهایی بین حاالت کوانتومی ،مثل الکترونها و
اتمها روی میدهد که باعث تغییرات بزرگی در انرژی میشود .هر
هسته را با مشخصههای کوانتومی  E, I, Izتوصیف میکنند که E
انرژی I ،اسپین هسته و  Izاسپین هسته در جهت  zاست .از طرفی
باید بدانیم که مختصات فضایی  ،Xبه عنوان مرکز جرم هسته برای
فهمیدن ارتعاشات هستهای در فضا و یا شبکه بلوری ضروری است.
سیستم مختصات داخلی هسته به هم وابسته هستند .برای مثال،
اولین حالت برانگیخته هسته اتم  ،57Feدارای اسپین I=3/2است که
به دلیل قواعد کوانتومی 2دارای چهار مقدار مجاز  Izاست:
1/2 ،3/2 ،-1/2 ،-3/2

ا

				
)1
با توجه به اصل عدم قطعیت کوانتومی هایزنبرگ ،مدت زمان
حالت برانگیخته هستهای  ،τبه عدم قطعیت انرژی حالت برانگیخته

 ،∆Eبا فرمول  h~∆E.τوابسته است .که برای  ،τ = 141 nsعدم
قطعیت در انرژی معادل  ∆E =4.7×10-9evخواهد بود.
در یک گذار ساده درون هسته ،وابستگی انرژی به سطح مقطع
در تفرق موزبائر به شکل تابع لورنتسی است که پهنای آن با استفاده
از پهنشدگی انرژی حالت برانگیخته هسته تعریف میشود که در
مورد  ،57Feاین پهنا  Γ =  ∆E =4.7×10-9kevاست .اما هنگامی که
ترازهای انرژی برانگیخته شده هستههای متفاوت موزبائر یکسان
نباشند و تفرقها در هسته مستقل از هم عمل کنند ،سطح مقطع
کل به شکل زیر خواهد بود:
a

)2
اصول کلی طراحی طیفسنجی موزبائر معموال بر اساس
محاسبه وابستگی انرژی به سطح مقطع کل ( σ )Eانجام میشود که
مجموع توابع لورنتسی از پهنای طبیعی خط  Γاست.
بر این اساس ،اکنون در نظر میگیریم که هستههای ثانویه با
جذب انرژی پرتو گاما از هسته اولیه برانگیخته میشوند که دقت
انرژی حالت برانگیخته هستهای از درجه  10-8الکترون ولت است.
در دمـای اتــاق ،ارتعاشـات مرکـز جـرم هستـه دارای انــرژی
 2/5 × 10-2ev/atomاست .در صورتیکه تغییرات انرژی ارتعاشی
هسته در طول گسیل پرتو گاما روی دهد ،این مقدار انرژی پرتو
گاما برای وقوع پدیده جذب رزونانس قوی هسته ثانویه ،بسیار
نامناسب و غیردقیق است.
د

شکل  :1نمودار انرژی بر حسب شدت اشعه گاما

هر گسیل پرتو گاما از هسته با جــرم  mبا ممنتوم
با پسزنی 3از سوی سیستم گسیلنده با ممنتومی در خالف جهت
خود همراه است .در این وضعیت ،جرم اولیه  mدارای انرژی پسزنی
 ERاست که همین مقدار از انرژی پرتو گاما اولیه کاسته شده و به
سمت جرم دوم ' mحرکت میکند .انرژی پسزنی با استفاده از
فرمول زیر بهدست میآید:
			
)3
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اسپین حالت پایه اتم  1/2 ،57Feاست که دو مقدار مجاز 1/2
و  -1/2دارد .در غیاب برهمکنشهای فوقریز ،همه سطوح انرژی
و کلیه گذارهای مجاز بین ترازهای اسپینی در یک سطح انرژی
مشابه روی میدهد و سطح مقطع کـل هسته جــاذب -18cm2 ،σ°
 2/57×10است .توجه داشته باشید اگرچه سطح مقطع فوق ،تقریبا
 100برابر کوچکتر از یک سطح مورد هدف در مورد یک ابر الکترونی
اتمی است ،اما صدها برابر بزرگتر از سطح مقطع تفرق یک فوتون با
انرژی 14/4 KeVاز الکترونهای اتمی  57Feاست.
طول عمر ،مشخصه حالـت برانگیختـه هستـه اتـم ، 57Fe
 τ = 141 nsاست که نسبت به عناصر دیگر ،دارای بازه زمانی
طوالنیتری است .به طور کلی در تابشهای سنکروترونی ،هستههای
مستقل اتم  57Feدر حالت برانگیخته ،به طور همزمان میتوانند
با طول عمرهای مختلف  τواپاشی داشته باشند .احتمال واپاشی
هسته اتم  57Feدر واحد زمان به شکل زیر است:
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کسر بدون پسزنی

4

شکل :2جذب و گسیل اشعه گاما به همراه پسزنی

در مورد جرم  57Feبا گسیل پرتو گاما ،دارای مقدار انرژی
پسزنی  1/86 × 10-3evمیشود که این مقدار انرژی ،بسیار
بزرگتر از دقت انرژی مورد نیاز برای جذب پرتو گاما توسط هسته
ثانویه است.
تز دکترای رادولف موزبائر اندازهگیری رزونانس هستهای در
عنصر ایریدیوم  119بود .او برای این کار ،از پهنای دوپلر حرارتی
خطوط گسیلی برای جبران انرژی از دست رفته پسزنی استفاده
کرد .او انتظار داشت با این روش ،تعداد جذب هستهای رزونانسی
بسیار کم باشد اما برخالف انتظار وی تعداد آنها زیاد بود و وقتی
که چشمه و جاذب تحت دمای نیتروژن مایع سرد شدند ،این آمار
جذب باالتر هم رفت .وی همچنین توانست روشی را برای ایجاد
طیفی از پرتو گاما بهدست آورد که بتواند در ایجاد رزونانس مفید
و موثر باشد .او برای این کار ،از خاصیت دوپلر استفاده کرد .رابطه
بین انرژی گامای دریافتی و سرعت حرکت چشمه نسبت به نمونه
به صورت
میدهد.

است .شکل ( )4نمایی از این تغییر را نشان

شکل :3تغییرات شدت بر حسب سرعت دوپلر
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فصلنا مه

تخصصی

برای حل مشکل ،موزبائر کشف کرد که در شرایطی ،جرم
 mرا میتوان مساوی جرم کل بلور دانست .با این فرض که جرم
هسته محکم به جرم بلور متصل است .این موضوع درست مثل
یک نوسانگر هارمونیک ساده با انرژی کوانتیزه است که هستههای
 57Feبا استفاده از یک فنر به جرم کل بلور پیوند دارند .در این
حالت ،انرژی پسزنی به دست آمده از معادله شماره ( ،)3بسیار
کوچک شده ،انرژی پرتو گامای خروجی دارای دقتی بسیار بیشتر
از  10-9الکترون ولت خواهد شد که توسط هسته ثانویه جذب
میشود.
با در نظر گرفتن کل شبکه به صورت جرم واحد ،ارتعاشات
شبکه به قدری کم است که تقریبا احتمال برانگیختگی فونونهادر
حین گسیل پرتو گاما وجود ندارد .زیرا در صورت وجود ارتعاشات
شبکه ،انرژی برانگیختگی فونونها از درجه  10-2است که وجود
هرگونه رزونانس را از بین میبرد.

با استفاده از محاسبات کوانتومی ،برای هر هستهای میتوان
میزان پسزنی هسته را بررسی کرد .در مکانیک کوانتوم ،کمیت
 fبه عنوان کسر بدون پسزنی تعریف میشود و احتمال این را
میدهد که بعد از گسیل پرتو گاما با ممنتوم  pγاز مرکز جرم
هسته ،تغییری در تابع حالت شبکه مرکز جرم هسته ایجاد نشود.
به عبارت دیگر f ،احتمال گسیل پرتو گاما را بدون افت انرژی به
سمت فونونها (ذرات حامل انرژی در شبکه بلوری) بررسی میکند
و البته مشابه همین عامل برای جذب پرتو گاما توسط هسته ثانویه
نیز به کار میرود .محاسبه  fاز طریق فرمول زیر انجام میشود:
)4
که در آن >X<2متوسط مربع جابجایی هستههای محصور در
نوسانگر است .شرط بهدست آوردن تعداد معناداری از گسیل پرتو
گاما بدون پسزنی این است که مشخصه انرژی پسزنی هستههای
آزاد ER ،کوچکتر و یا هم مرتبه انرژی فونونها با طول موج کوتاه
در شبکه باشد .انرژی فونونها از طریق دمای دبای و یا دمای
اینشتین ،چند دهمیلی الکتــرون ولت و انرژی پسزنی  ERدر
 1/86 × 10-3ev ،57Feاست که مشاهده میکنید این دو مقدار
هممرتبه یکدیگر هستند .ما وارد جزئیات بحث فوق نخواهیم شد
چون محاسبه آن بسیار پیچیده است.
عامل قابل مشاهده در اثر موزبائر ،شدت طیف است که در
معادله ( )4قابل بررسی است .فاکتور بدون پسزنی به مثابه فاکتور
دبای -والر در پراش پرتو  Xاست .این فاکتور ،زمانی که شبکه
بلوری نرم است و  ωEبزرگ شود ،بیشتر میشود .همچنین این
عامل ،متوسط وزنی روی همه فونونهای یک شبکه بلوری محاسبه
میشود .در محاسبه همین عامل ،نکات بسیار ظریفی وجود دارد
که خارج از هدف این مبحث است.
راه معمول برای محاسبه فاکتور بدون پسزنی یک ماده تک
فاز ،محاسبه مساحت طیف موزبائر برحسب دما است .همانطور که
در معادله ( )4مالحظه میکنید شدت اثر موزبائر با افزایش متوسط
مربع جابجایی >X<2کاهش مییابد .کمیت >X<2با افزایش دما
بیشتر شده و از این رو محاسبه شدت طیف بر حسب دما برای
تعیین فاکتور بدون پسزنی  fو همچنین دمای دبای و اینشتین
الزم است .این عوامل لزوم اهمیت در آمادهسازی و مدت زمان آنالیز
یک مجموعه از نمونهها را ضروری میکند .از طرفی الزم به ذکر
است که در موزبائر به دلیل قابل اغماض بودن ارتعاشات شبکه و
پهنشدگی دوپلر حرارتی ،پهنشدگی خطوط جذب را میتوان به
دلیل برانگیخته شدن هسته اتم دانست .به همین دلیل ،عوامل قابل
حصول در موزبائر ناشی از تغییرات در هسته اتم است.

ف موزبائر
مولفههای طی 
طیفسنجی موزبائر ،طیفی از انرژیهای مرتبط با هسته جاذب
گاما را اندازه میگیرد .در حال حاضر این روش با هستههای ،162Dy
 ،57Co ،119Sn ،151Eu ،121Sbانجام میشود که البته  57Coدر بین
این عناصر ،کاربردیترین و معمولترین آنها است .مهمترین کاربرد

طیفسنجی موزبائر ،استفاده از عوامل فوقریز ساختار است که
الکترونهای اطراف هسته باعث ایجاد افت و خیز انرژی در ترازهای
هسته میشوند .این برهمکنشهای فوقریز دارای انرژی بسیار
کوچک و از مرتبه  10-7تا  10-9الکترون ولت است ،در حالی که
انرژی پرتو گاما دارای انرژی از مرتبه  104تا  105الکترون ولت
است .با مقایسه انرژی برهمکنشهای ریز با انرژی پرتو گاما میتوان
متوجه شد که دقت روش موزبائر از مرتبه  1012است .در موزبائر با
رفع موانعی که در بخشهای قبلی توضیح داده شد ،افت و خیزهای
برهمکنشهای فوقریز به راحتی و با دقت باال و هزینه کم ،قابل
اندازهگیری هستند.
برهمکنشهای الکترون -هسته اولین بار در طیفهای نوری
به صورت شکافتگیهای ضعیفتر از آنچه که در برهمکنشهای
ریز الکترون -الکترون مشاهده شده بود ،دیده شد .برهمکنشهای
فوقریز ،برخاسته از دانسیته الکترونها در هستهها ،تغییرات میدان
الکتریکی و یا اسپینهای الکترونی جفت نشده در هستهها است که
به ترتیب آنها را با ایزومر شیفت ،برهمکنش چهار قطبی الکتریکی
و برهمکنش دوقطبی مغناطیسی فوق ریزساختار 5میشناسند.

دو حالت پایه و برانگیخته میشود .میزان برهمکنشها ،حاصل از
انتگرال دانسیته بار الکترونی و بار هسته در فضای تداخلی آنها
است .چون حجم ناحیه تداخلی در هر دو حالت با هم فرق دارند،
پس ناحیه تداخلی در هسته نیز تغییر میکند .محاسبه اولین
ایزومر شیفت توسط کیستنر و سانیار 7در سال  1960و اولین
تحلیل سیستماتیک در مورد ایزومر شیفت توسط والر.ات.آل 8در
سال  1961صورت گرفت .توصیف ریاضی ایزومر شیفت  ،δبه شکل
زیر است:
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)6
دانسیته نسبی الکترون در هسته با شعاع صفر
که در آن
است؛ اندیس  aمربوط به جاذب و اندیس  sبرای چشمه و همچنین
 δRضخامت پوسته است .از آنجایی که تغییر دانسیته الکترونی
در هسته تابعی از الکترون واالنس و پیوندهای شیمیایی است؛
به ایزومر شیفت ،عنوان «شیفت شیمیایی» هم داده شدهاست .از
روی جهت شیفت خطوط رزونانس ،با افزایش دانسیته الکترونهای
 s، δRدارای عالمت منفی در  57Feبوده و به این معناست که
شعاع هستهای در حالت برانگیخته ،کوچکتر از شعاع در حالت پایه
است که این نتیجه در مورد ایزوتوپ  119Snبرعکس است .ایزومر
شیفت فلزات با اثرات پوشش بسیار بیشتر تغییر میکنند .ایزومر
شیفت  ،57Feمتناسب با تغییر حالت بارهای آهن ،گواهی از تاثیر
این اثر پوششی است و تحلیل آن عمدتا بر اساس دو سهم عمده
الکترونهای  4sو  3dبا مشخصههای مناسب انجام میشود.

شکل :4پارامترهای فوق ریز در طیفسنجی موزبائر

 ایزومر شیفت:)δ( 6

برهمکنش کولنی توزیع بار-هسته در یک هسته با ابعاد
مشخص  ،Rمنشا ایجاد ایزومر شیفت  δدر حالتهای پایه و
برانگیخته و دانسیته بار -الکترون در هسته (الکترون  )sاست .در
برهمکنش کولنی ،فرض بر این است که الکترونها حول هسته در
یک فاصله زیاد از هسته در حال دوران هستند و میتوان هسته را
به عنوان یک بار نقطهای در نظر گرفت .اما در واقع ،هستهها دارای
یک اندازه مشخص و با شعاع تقریبی زیر هستند:
		
)5

 برهمکنش چهار قطبی الکتریکی:)Δ(9

در بخش قبل فرض بر این بود که هستهها چه در حالت
پایه و چه در حالت کروی دارای ساختار کروی هستند .اما باید
به این نکته نیز توجه داشت که در واقعیت ،هر هسته با داشتن
ممنتوم زوایهای بزرگتر از  2/1دارای شکل غیرکروی است .محاسبه
میزان انحراف هسته از شکل کروی را ممنتوم چهارقطبی هستهای
الکتریکی گویند که با فرمول زیر تعریف میشود:
)7
توصیف مناسب از میدان بلوری بیضوی ،از طریق محاسبه
مشتق دوم پتانسیل الکتریکی ،یا به عبارتی گرادیان میدان
الکتریکی  ،EFGانجام میشود .هر شکل فیزیکی معنادار در مرتبه
دوم ،با یک مجموعه از محورهای مختصات اورتوگنال قابل تعریف
است و میتوان  EFGرا بر حسب آنها توصیف نمود:
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که در آن  Zعدد اتمی هسته است .در حالی که قسمت اعظم
دانسیته بار الکترونی در یک فاصله مشخص از هسته قرار دارد،
موضوع نوع پیوندهای الکترونی در شیمی در دیگر تجهیزات
طیفسنجی ،قابل بحث و بررسی است .اما الکترونهای )1/2( s,p
با احتمال کوچک مشخصی میتوانند در هسته حضور داشته باشند.
این اثر در الکترونهای  sبیشتر دیده میشود که موجب تغییرات
انرژی کل ،در سطوح هستهای میشود.
اثر فوق به دلیل اینکه مقدارش از حد توانایی و قدرت تفکیک
و پیشبینیهای تئوری کوچکتر است ،قابل مشاهده نیست .البته
در بحث گسیل پرتو گاما ،هستهها ،گذارهایی را از حالت برانگیخته
به حالت پایینتر خواهند داشت که باعث تغییر شعاع هسته در

شکل :5برهمکنش تک قطبی الکتریکی (ایزومر شیفت)
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)8
از آنجا که پتانسیل الکترواستاتیکی با استفاده از معادله الپالس
قابل محاسبه است و با توجه به آن فقط دو عامل از سه عامل
مستقل هستند ،فاکتور نامتقارنی  ηهسته با فرمول زیر تعریف
میشود:
)9
در این نوع برهمکنش که بین گرادیان میدان الکتریکی  EFGو
میدان الکتریکی چهارقطبی الکتریکی هسته اتفاق میافتد ،ترازهای
هسته شکافته میشوند و در آنها شکافتگی سطوح انرژی به صورت
 2l+1روی میدهد (<.)I+ml>,I-mlکه در آن شکافتگی خطوط
به شکل زیر خواهد بود:
)10
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برهمکنش داده و برهمکنش مغناطیسی فوقریز ساختار را تشکیل
میدهند .اولین مشاهده شکافتگی فوقریز ساختار مغناطیسی با
استفاده از طیفسنجی موزبائر  ،57Feتوسط پوند و ربکا 11در سال
 1959صورت گرفت.
برهمکنش ممنتوم دوقطبی مغناطیسی هستهای  μبا میدان
مغناطیسی  ،Hدر محل هستهها ،باعث شکافتگی حالت هستهای
با اسپین ()I<°ر Iبه  1+2lزیر تراز میشود .انرژی دژنره با معادله
زیر تعریف میشود:
)11
که در آن  mlعدد کوانتومی مغناطیسی است .ممنتوم
مغناطیسی هسته با مگنتون هستهای بوهر  βNو با فاکتور
شکافتگی النداو هستهای مرتبط است:
)12

		

شکل  :8برهمکنش میدان مغناطیسی هسته با الکترون
شکل :6برهمکنش چهارقطبی الکتریکی هسته
با میدان الکتریکی غبریکنواخت EFG

شکافتگی خطوط برای اولین بار توسط کیستنر و سانیار در
سال  1960مشاهده شد .عامل شکافتگی چهارقطبی به تعیین
ساختار محلی کمک میکند و به تقارن نقطهای محیط اتمهای
مورد بررسی بسیار حساس است.
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این شکافتگیها باعث میشود که طیف اولیه به تعداد زیادی
خطوط شکافته شود و تعداد این خطوط به مقدار  Iدر حالتهای
پایه و برانگیخته بستگی دارد .ایزوتوپ  57Feدر حالت پایهاش دارای
مقدار ممنتوم زاویهای  1/2و مقدار آن در اولین حالت برانگیخته،
 3/2است .میزان شکافتگی مغناطیسی هستهها ،مستقیما به میدان
مغناطیسی هسته که عمدتا به آن میدان موثر درونی  Hefگفته
میشود ،بستگی دارد .برهمکنش فوقریز مغناطیسی بهدست آمده
از موزبائر ،نقش مهمی را در فهمیدن خصوصیات مغناطیسی مواد
دارد .مثال در ترکیبات فریتی و آلیاژها هر مکانی در شبکه ،در الگوی
فوقریز دیده میشود که با این روش میتوان رفتار زیرشبکهها و
ناخالصیها را مطالعه کرد.

شکل :7شکافتگی چهارقطبی الکتریکی

 برهمکنش دوقطبی مغناطیسی فوق ریزساختار:10

از آنجایی که پروتون و نوترون دارای دوقطبی مغناطیسی است،
همه هستهها نیز دارای ممنتوم دوقطبی مغناطیسی هستند ،البته
به جز آنهایی که دارای تعداد پروتون و نوترون زوج هستند؛ چون
مقدار ممنتوم زاویهای کل  Iآنها در حالت پایه صفر است .هستهها
در حالتهای برانگیخته دارای ممنتوم مغناطیسی غیرصفر هستند.
ممنتوم مغناطیسی هستهای با ممنتوم مغناطیسی الکترونها

شکل :9شکافتگی دوقطبی مغناطیسی

نتیجهگیری
به منظور مطالعه و بررسی دقیق نمونه ها الزم است که تغییرات نمونه در ابعاد هسته ای شناخته شود .برای رسیدن به این
مهم ،باید موانعی را رفع کرد که مهمترین آن ،به حداقل رساندن اثر پس زنی هسته است .از آنجا که تغییرات انرژی برهمکنشهای
هسته ای ،بسیار کوچک بوده و ردیابی آن با وجود اثر قابل مالحظه انرژی پس زنی امکان پذیر نبود ،باید با محصور کردن هسته
در یک بستر جامد ،این اثر به حداقل می رسید که رادولف موزبائر توانست این مشکل را حل کند .پارامترهای اصلی هسته در
کنار داده های دیگر که در تکنیک موزبائر ،ایزومر شیفت ،چهارقطبی الکتریکی و دوقطبی مغناطیسی است و هریک نشاندهنده
توضیحات خاصی در حوزه های مختلف است .از روی میزان شکافتگی ،شدت و جابجایی ترازهای انرژی در مقیاس هسته ای
و تحلیل و بررسی این سه پارامتر و پارامترهای دیگر بدست آمده می توان ترکیبات نمونه و خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی،
مغناطیسی ،الکتریکی را با حساسیت بسیار باال اندازه گیری کرد.
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Nowadays nanotechnology is progressing in different field of science and it
is obvious that accurate chemical analysis methods are vital. Different analysis methods are using in nanotechnology fields widely, one of these privileged
methods is spectroscopy that have used in the past. This article reviews correlations between analytical chemistry and nanotechnology. It focuses on inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-OES) method
and its applications in nanotechnology.
Application of nano particles in sample preparation and some of ICP-OES's
applications in nanotechnology such as analyzing of preconcentrated samples by nano particles and analyzing of cleaned samples by nano particles
are mentioned. Due to the high performance of ICP-OES method and growing of nanotechnology, authors tried to consider their interactions and suggest
appropriate solutions for better usage of these technologies.
Keywords

www.nanolab.ir

Correlation of Inductively
Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry and
Nanotechnology
Abstract

Analysis, ICP-OES, Nanotechnology
38

Articles

Iranian Jour
nal

No. 3  Fall 2013

Laboratory Knowledge

of

Safety in food's Nano
packaging
BENEFITS OF
ISO 9001
IN THE TEST
LABORATORIES
Authors:
Narges Moham
madi1,3,
Vahid Hossain
zadeh Aghda 2,3
m

www.nanolab.ir

Abstract

39

The materials currently used in food packaging are
often non-biodegradable and have serious environmental problems. However, a collection of science and engineering challenges in the food industries and biological
processes - such as the production of high quality and
healthy food and sustainable resources - can efficiently
are solved by nanotechnology; Which has benefits and
risks as like as any new technologies. Improving the
tastes, textures, nutrient availability, are some of nanotechnology's benefits in the food industries. There are
so many concerns about the safety of nanomaterials because of their small size and ability to migration from food
packaging materials. This article reviews recent studies
on the measurement and evaluation of the toxic effects of
nanomaterials on human health and the patterns offered
by nanotechnology regulatory organizations.
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Abstract
Electrostatic Force Microscope (EFM) is a member of scanning probe microscopes family. It maps
the electrical properties of sample by measuring
local electrostatic interaction between conductive
tip and sample by applying a bias voltage between
tip and sample. This voltage is used to create and
adjust electrostatic field. The phase and resonance
frequency of cantilever is varied by intensity of
electrostatic field gradient. These parameters are
used to prepare the EFM images. In addition, EFM
technique can be used to distinct the conductive
and dielectric areas. EFM images present useful
information about sample electrical properties such
as potential and charge distribution of sample surface. This method is a useful tool for testing microprocessor chips in sub-micron scales.
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Introduction to
Mossbauer Spectroscopy
Abstract
Mössbauer spectroscopy is a spectroscopic technique
based on the Mössbauer effect. This effect, discovered by
Rudolf Mössbauer in 1957, consists of the recoil-free, resonant absorption and emission of gamma rays in solids.
Mössbauer spectroscopy probes tiny changes in the energy levels of an atomic nucleus in response to its environment. Typically, three types of nuclear interactions may be
observed: an isomer shift, also known as a chemical shift;
quadrupole splitting; and magnetic or hyperfine splitting,
also known as the Zeeman effect.
One of the significant applications of Mössbauer spectroscopy is studying the amorphous materials. Amorphous
materials have been used in different fields as magnetic
materials, polymer, steel industries and etc.
This article tries to discuss the basic of Mossbauer spectroscopy and amorphous materials and analysis their magnetic properties by Mossbauer spectra.
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