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ششمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو  در مهر 
ماه برگزار خواهد شد

معرفی رابطین برگزیده سال 1391 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

و  استاندارد  تخصصی  کارگروه  نشست  برگزاری 
کالیبراسیون در دانشگاه صنعتی شریف
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گزارش ارزیابی عملکرد سال 1391 مراکز عضو شبکة آزمایشگاهی 
فناوری نانو

معرفی موسسه تحقیقات آب
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در   ISO9001 استاندارد  پیاده سازی  فواید 
آزمایشگاه های انجام آزمون

چرخه عمر شبکه هاي همکاري علم و فناوري

راهنمای اثرهاي ناخواسته درتصویر مربوط به سوزن و روبشگر 
درمیکروسکوپي  نیروی اتمی و میکروسکوپي تونل زنی روبشی
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و  کربنی  نانولوله  نمونه های  آماده سازی 
 TEM تصویربرداری از آنها با
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بررسي  در  کلوین  نیروی  میکروسکوپي 
خواص نانومواد
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فهرست مطالب

سومیـن نشست رابطین شبکـه آزمایشگاهـی 10 شهریـور در 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار می شود
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معرفی کارشناسان منتخب یازدهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه ها
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 21 قرن  فناوری های  مهم ترین  از  یکی  نانو  فناوری     
بشر  زندگی  تمامی جوانب  در  انقالبی  که  می شود  محسوب 
ایجاد کرده است؛ به طوری که جامعه جهانی در پی گسترش 
این فناوری در ابعاد مختلف است. جمهوری اسالمی ایران نیز 
همگام با جامعه جهانی از سال 2001 در جهت بهره برداری 
از قابلیت های فناوری نانو اقدام به تشکیل ستاد ویژه توسعه 

فناوری نانو نموده است.

عالوه بر تالش در ترویج فناوری نانو در سطح عموم مردم، دانش 
آموزان، متخصصان و فناوران، الزم است جایگاه تک تک بازیگران عرصه 
این فناوری در کشور، از دانشگاه ها و مراکز علمی گرفته تا شرکت ها و 
سازمان های تجاری نیز معین گردد. برگزاری جشنواره های فناوری نانو 

می تواند عالوه بر توجه به این دو مهم، اهداف زیر را نیز دنبال کند:
 شناخت پتانسیل های تحقیقاتی و صنعتی؛

 تقویت همکاری بین صنعت و دانشگاه؛
 نفوذ فناوری های توسعه یافته نانو در صنایع موجود؛

 زمینه سازی برای حضور شرکت های نانو در بازارهای بین المللی؛
 ارتقای دانش عمومی در حوزه فناوری نانو؛

 تقدیر از برترین های فناوری نانو.

نمایشگاه فناوری نانو که به صورت سالیانه توسط ستاد توسعه فناوری 
نانو برگزار می شود، بزرگ ترین و معتبرترین  نمایشگاه داخلی در حوزه 
فناوری نانو و دومین نمایشگاه فناوری نانوی آسیا به شمار می رود. از این 
رو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد ششمین جشنواره فناوری 
نانو )Iran Nano 2013( را در تاریخ 13-17 مهر ماه 13۹2در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار نماید. این نمایشگاه پس 
 International Forum( از مجمع بین المللی اقتصاد فناوری نانو

on Nanotechnology Economy 2013( برگزار می شود.

 بخش های جشنواره 
سال  مهرماه   17 تا   13 از  که  نانو  فناوری  قبلی  جشنواره  در 
۹1 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید، 

نهادهای فعال در قالب:
کتاب  فروشگاه  دانش آموزی،  باشگاه  شامل  ترویجی  نهادهای   

تخصصی، انجمن های دانشگاهی و شرکت های آموزشی؛
و  پارک  پژوهشگاه،  و  دانشگاه  آزمایشگاه،  شامل  مراکزعلمی   

مرکز رشد؛
 شرکت هــای صنعتــی در 12 بخش )Pavilion( سازندگــان 
سالمت،  و  بهداشت  زیست،  محیط  و  آب  خودرو،  تجهیزات، 
ساختمان، کشاورزی و بسته بندی، نانو مواد، نساجی، نفت و صنایع 
کارگزاران  و  خدماتی   – مشاوره ای  شرکت های  بازرگانی،  وابسته، 

خدمات فناوری و بخش بین الملل؛ 
حضور داشتند. همچنین برگزاری کارگاه های تخصصی و مراسم 
تجلیل از برترین های فناوری نانو و برگزاری اولین فروم بین المللی 
فناوری نانو با موضوع تجاری سازی، صنعت و بازار از بخش های دیگر 

جشنواره بود.

ششمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو
  در مهر ماه برگزار خواهد شد



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایرانفصلنامه 
w

w
w

.n
a

n
o

la
b

.i
r 

ار
اخب

3

اسامی رابطین منتخب سال 13۹1 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، منتشر شد. بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه در سال 
گذشته، خانم ها سیما میرزایی )رابط مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف( و شهرزاد میرانـی 
)رابط پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران( و آقای پیام آزادی )رابط آزمایشگاه تحقیقاتی نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران -کفا( 

به ترتیب، رتبه های اول  تا سوم را کسب کرده اند.
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، به منظور ارج نهادن به تالش رابطین مراکز عضو، پس از بررسی های الزم، افراد منتخب یازدهمین دوره 
ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه را معرفی و از ایشان تقدیر می کند. انتخاب رابطین براساس شاخص هایی همچون چگونگی تعامل رابطین 
با شبکه و سایر مراکز عضو، همکاری با شبکه در به روزرسانی اطالعات مرکز خود در پایگاه اینترنتی شبکه، کیفیت گزارش های ارسال شده 

به شبکه، همکاری و پیگیری برای تنظیم قراردادها و تصفیه آنها و همچنین حضور در نشست رابطین شبکه انجام شده است.

معرفی رابطین برگزیده سال 1391 
شبکـه آزمایشگـاهـی فنـاوری نانـو

جدول رتبه بندی رابطین آزمایشگاه های عضو شبکه بر اساس عملکرد سال 1391

امتیاز )100%(نام آزمایشگاهنام رابطرتبه

۹8/21مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریفسیما میرزایی1

۹5/61پژوهشکده مهندسي سازمان فضایی ایرانشهرزاد میرانی2

۹3/86)آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران )کفاپیام آزادی3

۹3/5۹موسسه تحقیقات آبعبدالرضا خاکسار4

۹3/34مرکز تحقیقات کاربردي دارویي دانشگاه علوم پزشکي تبریزمریم امیرخیز5

۹3/28پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینامحمدرضا نژاد مقدم6

۹3/26پژو هشگاه صنعت نفتصدیقه صادق حسنی7

۹3/25آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانآزاده رضا8

۹2/30پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئي دانشگاه شهید بهشتيمریم محمدیان امیری۹

۹2/04مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورمحمود نادری10

۹1/75پردیس علوم دانشگاه تهرانشمیم صمدیان11

۹1/71پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایرانمصطفی دستمردی12

۹0/54مجموعه آزمایشگاه هاي دانشگاه اصفهانمرضیه اکبری13

۹0/10مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه شیرازحامد دهدشتی جهرمی14

8۹/66آزمایشگاه مهارفن ابزارسمیه جلیل زاده15

8۹/54آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکتروني دانشگاه بوعلي سینا همدانمریم خانی نور16

8۹/50آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهید چمران اهوازافسانه زلکی نژاد17

8۹/0۹موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگشیرین جبلی معین18

88/88مرکز پژوهش متالورژی رازیمهرداد محرمی1۹

88/02مؤسسه تحقیقاتي پرطاووسمهدی رضوی20
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امتیاز )100%(نام آزمایشگاهنام رابطرتبه

87/05)آزمایشگاه تحقیقاتي شیمي دانشگاه الزهرا)سمینو خسروشاهی21

86/۹2آزمایشگاه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهدمهین هوشیار صادقیان22

86/7۹مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایرانمحمد همایونی23

85/56دانشگاه پیام نور سیرجاناصغر عسکرپور24

85/20آزمایشگاه میکروسکوپ الکتروني دانشگاه سمناناحسان اله شاهی25

83/70پژوهشگاه مواد و انرژيسیدعلیرضا حسینی26

83/48آزمایشگاه نانو فوتونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرسآذر خزاعی پور27

83/05آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژي کشاورزي پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزيداریوش داودی28

82/37آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویرسمیرا میرجلیلی2۹

78/۹7آزمایشگاه مرکزی نانو مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهرانسمیه حسن نژاد30

76/2۹مرکز آنالیز دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهرانمریم ندایی31

75/44مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهندعلی اکبر بابالو32

75/27آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانهانی صیاحی33

73/18مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهرانمهشید شفیع زاده34

70/36آزمایشگاه کریستالوگرافي و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهرانلیلی معظمی35

70/14آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش ها و مواد نانوساختار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهرانزهرا آقایی36

68/80دانشگاه صنعتی امیرکبیرحاجیه حضرتی37

67/72دانشگاه سیستان و بلوچستانسحر درویش38

67/02آزمایشگاه هاي تحقیقاتي مواد پیشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسيمجتبی حسین پور3۹

66/۹3آزمایشگاه نانوالکترونیک و الیه نازک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهرانفاطمه صالحی40

65/05پایلوت بیوتکنولوژي و نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستورعلی فرهنگی41

63/35آزمایشگاه سیستم هاي نوین دارو رساني دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهرانزهره مومنی42

62/۹2دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایرانزهرا محقق طوسی43

61/74بخش مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرسفیروز کارگر44

5۹/38مجموعه آزمایشگاه های دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبریزعلی الماسی45

53/81آزمایشگاه مغناطیسي و ابررسانایي دانشگاه بیرجندهادی عربی46

48/51مجموعه آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپدرام ناوی47

16/22دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتي اصفهانریحانه یاراحمدیان48

12/84مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتي شریفپوپک امینی4۹

۹/46مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتیسمیرا محمدی50
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برگزاری نشست کارگروه تخصصی استاندارد و 
کالیبراسیون در دانشگاه صنعتی شریف

در  فعال  کارشناسان  از  نفر   30 از  بیش  که  برنامه  این  در 
برنامه ها  داشتند،  حضور  آزمایشگاهی  ایمنی  و  استاندارد  حوزه 
و  قرارگرفت  بررسی  و  بحث  مورد  کارگروه  فعالیت های  و 
هماهنگی های الزم به منظور پیگیری برنامه های کارگروه در سال 

جاری، انجام شد.
در ابتدای برنامه، دبیر کارگروه، مهندس احمد ظهیر میردامادی، 
با ارایه گزارش مختصری از برنامه ها و فعالیت های کارگروه، اهداف 

تشکیل کارگروه را برای حضار مرور کرد.
پژوهشکده  معاون  احدیان،  محمدمهدی  دکتر  آن،  از  پس 
از  گزارشی  ارایه  همراه  به  شریف،  صنعتی  دانشگاه  نانو  فناوری 
و  برنامه ها  فعالیت ها،  نانو،  فناوری  حوزه  در  دانشگاه  عملکرد 
توانمندی های پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه را معرفی نمود. وی 
دانشگاه،  در  را  پژوهشگران  به  آزمایشگاهی  خدمات  ارایه  رویکرد 
ارایه خدمات در قالب آزمایشگاه مرکزی بیان کرد و افزود: »با توجه 
به این که بیش از 100 نفر از اساتید دانشگاه در حوزه فناوری نانو 
فعالیت می کنند، پژوهشکده فناوری نانو به منظور تقویت گفتمان 
بین رشته ای فناوری نانو و هم افزایی در پژوهش های نانو در دانشگاه 

تأسیس شده است«.
مرکز  آزمایشگاه های  ارشد  مدیر  محرمی،  مهرداد  مهندس 
پژوهش متالورژی رازی، سخنران دوم این برنامه بود که به معرفی 
استاندارد بین المللی ISO/IEC17025، مزایا و چالش های استقرار 
در  را  مطالبی  وی  پرداخت.  آزمایشگاهی  مراکز  در  استاندارد  این 
و  کرد  ارایه  حوزه  این  در  فعال  سازمان های  ساختارهای  مورد 
سازمان های ارایه کننده گواهی نامه ها و اعتبارنامه ها را معرفی نمود. 
وی، استاندارد ISO/IEC17025 را کاملترین مرجع سازمان دهی 
ملی  نظام  و  آزمایشگاهی  مراکز  خدماتی  و  سازمانی  فعالیت های 
تأیید صالحیت ایران را مرجع اعتباردهی ملی در کشور معرفی کرد.

مهندس محرمی، در مورد تفاوت بین گواهی نامه های کیفیت 
داشت:  اظهار   ISO/IEC17025 اعتبارنامه  با   ISO9001 مانند 
انجام  برای  آزمایشگاه  صالحیت  نشان دهنده  اعتبارنامه  »این 
آزمون است و مشتری می تواند از صحت و دقت نتایج ارایه شده 

اطمینان حاصل کند«.
آزمایشگاهی  شبکه  دبیر  نسب،  مجتبی  برنامه،  دوم  بخش  در 
فناوری نانو، راهبردهای شبکه برای فعالیت کارگروه های تخصصی 
و به ویژه کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون را برای حضار 
به  کارگروه  این  موضوع،  اهمیت  دلیل  به  وی،  گفته  به  داد.  شرح 
فعالیت  شبکه  در  دستگاهی  تخصصی  کارگروه های  سایر  موازات 
استانداردهای  دانش  به  آزمایشگاه ها  و  کارشناسان  نیاز  می کند. 
این  مسؤولیت  دستگاه ها،  کالیبراسیون  همچنین  و  آزمون  انجام 

کارگروه را در برابر سایرین، دوچندان کرده است.
در ادامه برنامه، مهندس عبدالرضا خاکسار، مدیر آزمایشگاه های 
بهداشت و محیط زیست،  ایمنی،  مؤسسه تحقیقات آب، در مورد 
مطالبی را ارایه کرد. به گفته وی، مواد شیمیایی، گازهای موجود در 
آزمایشگاه ها، ابزارهای شیشه ای و ابزارهای برش، پرتوهای مختلف 
از این دست، از موجودیت های عمومی در آزمایشگاه ها  و مواردی 
دستگاه ها،  و  مواد  با  کار  در  ایمنی  اصول  رعایت نکردن  که  است 
می تواند خطرات بسیاری را برای کارشناسان و پژوهشگران به همراه 

داشته باشد.
مهندس خاکسار، با ارایه فهرست متنوعی از نشان ها و کدهای 
در  است  الزم  که  کرد  تأکید  موضوع  این  بر  آزمایشگاهی،  ایمنی 
زمان کار در آزمایشگاه، به نشان ها و کدهای مختلفی که در قالب 
برچسب ایمنی روی مواد و دستگاه ها درج شده است دقت کرد تا از 

آنها به صورت ایمن استفاده شود.
محیط  بهداشت  و  ایمنی  مورد  در  را  مواردی  همچنین  وی 
راهکارهای  و  آزمایشگاه ها  دغدغه های  کرده،  بیان   )HSE( کار 

جمع آوری و دفع پساب های آزمایشگاهی را مطرح کرد.
در انتهای بخش دوم برنامه، هم اندیشی حاضرین در جلسه در 
مورد فعالیت های آزمایشگاه خود در رعایت اصول ایمنی و استفاده 
از استانداردها انجام شد و مواردی نیز در این زمینه با نظر جمع، به 

برنامه فعالیت کارگروه افزوده شد.
آزمایشگاه های  از  برنامه  مهمانان  نشست،  این  سوم  بخش  در 

پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.

  نشست کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، سه شنبه یازدهم تیرماه 
سال جاری، به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
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  شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و به منظور فراهم سازی زیرساخت های توسعه 
این فناوری در کشور از سال 1383، ایجاد شد. این شبکه توانسته است در طول ۹ سال فعالیت خود موفقیت های قابل 
توجهی را به دست آورد. دکتر علی محمد سلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو، در این رابطه می گوید: »شبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو از لحاظ تنوع موضوعی به گستردگی خود فناوری نانو است. در این شبکه از هریک از حوزه های 
مهندسی، پزشکی، بیوتکنولوژی، کشاورزی و نظایر آن، چند مرکز تخصصی وجود دارد. بعد از عضوگیری اولیه، تالش شد 
تا عالوه بر شرایط عمومی عضویت، ورود اعضای جدید، نقشه توانمندی های شبکه را تکمیل کند. در این مسیر، اولویت های 
فناوری نانو و نیز نیازهای واحدهای مختلف زیرمجموعه ستاد به ویژه در بخش صنعتی نانو، مورد توجه قرار گرفته است«.
بررسی این شبکه با استفاده از مدل های علمی روز دنیا نشان می دهد که دوره معرفی موفقی داشته است. همچنین این 
شبکه یک فرآیند رشد تدریجی مناسبی را پشت سر گذاشته و با ورود به دوره بلوغ خود در سال های اخیر، تالش دارد 
با نوآوری های مختلف از جمله ایجاد کارگروه های تخصصی دستگاهی و افزایش نقش مراکز عضو در مدیریت شبکه، به 

دوره توسعه جدیدی وارد شود.

گزارش ارزیابی عملکرد سال 1391 
مراکز عضو

 شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو

نمودار شماره1:  تنوع سازمانی اعضای 
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

این شبکه به منظور ایجاد یک فضای رقابتی سالم و سازنده بین مراکز آزمایشگاهی عضو خود، عملکرد آن ها را به صورت ساالنه پایش 
می کند. در این ارزیابی که به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش توانمندی علمی آن ها انجام می شود، از سه شاخص اصلی میزان مشتری 

مداری، میزان کارکرد آزمایشگاه و میزان همکاری های شبکه ای مراکز استفاده می گردد.
تحقیقاتی  مرکز  پژوهشگاه،  دانشگاه،  نوع  از  قالب 46 عضو قطعی  در  آزمایشگاه  فناوری  نانو هم اکنون شامل 57  آزمایشگاهی  شبکه 
و شرکت خصوصی است که بیش از 850 دستگاه آزمایشگاهی را در سراسر ایران به اشتراک گذاشته اند . سهم مراکز دانشگاهی، مراکز 

تحقیقاتی )و پژوهشگاهی( و خصوصی ارائه دهندة خدمات آزمایشگاهی از مراکز عضو شبکه، در نمودار شماره )1( نشان داده شده  است.
شبکه به روش هاي مختلف مراکز عضو خود را به تمرکز در مدیریت تجهیزات ترغیب مي کند و این مسئله به صورت غیرمستقیم و از 
طریق سازوکارهای تشویقي پیگیري مي شود. به عنوان نمونه، شبکه مجموعه آزمایشگاه هاي مختلف موجود در یک دانشگاه را به صورت یک 
عضو واحد پذیرش مي کند و از یک دانشگاه تنها یک عضو مي پذیرد؛ چرا که این همبستگی، موجب افزایش روابط دورن سازمانی آزمایشگاه ها 
و هم افزایی آن ها می شود و از طرفی، در سیستم رقابتي رتبه بندي شبکه، مراکز دانشگاهي و آزمایشگاه هاي منفرد به تنهایي قادر به رقابت 
با پژوهشگاه هاي بزرگ نیستند. تا پایان سال 13۹1، شبکه در 14 استان کشور دارای آزمایشگاه عضو بوده است. شبکه در چهار گوشه و 
مرکز کشور دارای آزمایشگاه های عضو است و شهرهایی چون مشهد، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، اهواز، یزد، تبریز، کرمان، همدان و سمنان، 

نمایندگانی در شبکه دارند. 
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 ارزیابی آزمایشگاه ها

بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه، از سه 
شاخص اصلي زیر براي ارزیابي استفاده مي شود:

1- نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه )مشتری مداری(؛
2- میزان کارکرد آزمایشگاه )میزان فعال بودن مرکز و استفاده 

از ظرفیت های دستگاهی و انسانی خود(؛
با سایر   3- میزان همکاری های شبکه ای آزمایشگاه )همکاری 
مراکز عضو شبکه و تالش برای پیاده سازی سیاست های کالن شبکه(.

درصد تأثیر سه شاخص فوق در امتیاز کل آزمایشگاه، به ترتیب 
35، 35 و30 درصد است.

ارزیابی یازدهم

به شماره  آزمایشگاه ها   عملکرد  ارزیابی  دستورالعمل  براساس 
عضو  آزمایشگاه های  ارزیابی  دورة  یازدهمین   ،INLN-SW-03
سال  عملکرد  گزارش  دریافت  با  فناوری نانو،  آزمایشگاهی  شبکة 
13۹1 آن ها، از نیمة دوم اسفند 13۹1 آغاز شد. مهلت تعیین شده 
برای ارسال گزارش ها 15 روز بود )تا پایان اسفندماه 13۹1( که در 
کل، بیش از ۹4 درصد آزمایشگاه های فعال، گزارش های خود را به 
این شبکه ارسال کرده و در این دوره ارزیابی شرکت نمودند . بر 
اساس گزارش های دریافت شده از مراکز، در سال 13۹1، به منظور 
تعداد  نانو،  فناوری  فعال در حوزه  از دستگاه های  دریافت خدمات 
82,641  مورد مراجعه به آزمایشگاه ها صورت گرفته است که نسبت 
به سال گذشته، 25/1۹ درصد رشد داشته است. همچنین در این 
مدت، درآمد مراکز عضو شبکه، نسبت به سال 13۹0، رشدی برابر 

با 51/24 درصد را نشان می دهد.
مجموعه ها  از  بعضی  عملکرد  ارسالی،  گزارش های  به  توجه  با 
از عوامل  به دوره های قبل بهبود قابل مالحظه ای دارد که  نسبت 

ایجاد این بهبود، می توان موارد زیر را نام برد:
اطالع رسانی  پایگاه  در  آزمایشگاه  اطالعات  رسانی  به روز   
درنتیجه  و   )www.nanolab.ir( فناوری نانو  آزمایشگاهی  شبکة 
فعال  آزمایشگاه های  اطالعات  به  پژوهشگران  آسان تر  دسترسی 

کشور در حوزه نانو؛
 عملکرد مناسب رابطین آزمایشگاه ها در شبکه؛

استاندارد  استقرار  به  آزمایشگاه ها  بیشتر  عالقه مندی   
به  پژوهشگران  بیشتر  اعتماد  و   ISO/IEC17025 بین المللی 

آزمایشگاه های دارندة این اعتبارنامه؛
آزمایشگاه ها،  کارشناسان  به  کارانه ای  پرداخت   نظام  ایجاد   
به منظور تشویق کارکنان برای افزایش کیفیت و میزان ارایة خدمات 

آزمایشگاهی؛
 افزایش ساعت و روزهای خدمات دهی آزمایشگاه ها؛

ارجاع  و  نمونه  تبادل  آزمایشگاهی،  بین  روابط  افزایش   
مشتریان بین مراکز عضو شبکه؛

 ارتباط بیشتر کارشناسان آزمایشگاه های مختلف با یکدیگر 
کارگروه های  قالب  در  به ویژه  آن ها،  بین  دانش  جریان  برقراری  و 

تخصصی دستگاهی.

 رتبه بندي کلي مراکز

اصلــی  به سه شاخص  توجه  با  آزمایشگاه هــا،  کلــي  رتبة 
»مشتري مداري«، »میزان کارکرد« و »میزان همکاری های شبکه ای« 
که  محاسبه شده است  درصد(،  و 30  نسبت 35، 35  با  )به ترتیب 
به  امتیاز محاسبه شده  براساس  را  آزمایشگاه ها  جدول شمارة )3(، 

ترتیِب رتبه نشان می دهد.
در این رتبه بندی، »مرکز پژوهش متالورژی رازی«، »پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران« و »مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی 
ایران«، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را بین 46 مرکز آزمایشگاهی 

عضو شبکه، به خود اختصاص داده اند.
انرژی،  و  مواد  پژوهشگاه  نفت،  صنعت  پژوهشگاه  همچنین، 
آزمایشگاه  تهران،  دانشگاه  نازک  الیه  و  نانوالکترونیک  آزمایشگاه 
مجموعه  ایران)کفا(،  فن آوری  و  کارآفرینی  شرکت  نانو  تحقیقات 
صنعتی  واحد  دانشگاهی  جهاد  سازمان  متالورژی  آزمایشگاه های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دارویی  کاربردی  تحقیقات  مرکز  شریف، 
دانشگاه صنعتی  معدن  و  مرکزی  آزمایشگاه های  و مجموعه  تبریز 

امیرکبیر، به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را کسب کرده اند.
همچنین ده رتبه اول به تفکیک هر شاخص در جداول 4 تا 6 

آورده شده است. 

شاخص های ارزیابی

الف( سنجش نظر مشتریان درخصوص مراکز عضو شبکه
از طرف  ارسال شده  گزارش خدمات  به  توجه  با  این شاخص   
به  توجه  با  آزمایشگاه ها  آزمایشگاه ها محاسبه شده است. مشتریان 
موارد زیر، میزان رضایت مندي خود از خدمات ارائه شده به آن ها 

را، ارزیابي کرده اند:
 زمان ارایة نتایج )سقف امتیاز: 10(؛

 نحوة برخورد با مشتري )سقف امتیاز: 10(؛
 مهارت آزمایشگاه و صحت نتایج )سقف امتیاز: 10(؛

 تعرفة آزمایش ها )تناسب تعرفه با خدمات ارایه         شده( )سقف 
امتیاز: 10(.

با  و  تلفني  به صورت  مشتریان  از  نظرسنجی  است  ذکر  شایان 
از اطالعات مشتریان، که در گزارش های ارسالی از طرف  استفاده 

آزمایشگاه ها درج شده، انجام گرفته است. 
در این دورة ارزیابی، در تماس هایی که با مشتریان آزمایشگاه ها 
گرفته شده  است، بیش از 1800 نفر از آن ها به سوال های ارزیابی 

پاسخ داده، نظر و امتیاز خود برای هر شاخص را بیان کردند.

ب( سنجش میزان کارکرد مراکز
این امتیاز، طبق معیارهاي زیر محاسبه می شود )کل امتیاز= 100(:

 حجم مالي خدمات ارایه  شده )سقف امتیاز: 10(؛
)سقف  ارایه  شده(  خدمات  تعداد  )براساس  فعالیت  حجم   

امتیاز: 20(؛
 نوع مشتري )جدول شمارة )1(( )سقف امتیاز: 20(؛

 ضریب اهمیت دستگاه )سقف امتیاز: 10(؛
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  امتیاز ترکیبي )ضریب موقعیت جغرافیایی آزمایشگاه )جدول 
شمارة ) 2(( × حجم فعالیت × ضریب نوع مشتری( )سقف امتیاز: 40(؛

ج( سنجش میزان همکاری های شبکه ای مراکز
استفاده  امتیازدهی  برای  زیر  معیارهای  از  نیز،  ارتباط  این  در 

شده است )سقف امتیاز=100(: 
  ارسال فرم خدمات به شبکه )ارسال یا عدم ارسال، تاریخ 

ارسال و کیفیت گزارش( )تا سقف 10 نمره(؛
  داشتن سایت اینترنتی)5 نمره(؛

  به روز کردن اطالعات آزمایشگاه در سایت شبکه)10 نمره(.
سقف  )تا  دستگاهی  تخصصی  کارگروه های  در  مشارکت    

15 نمره(؛
  معرفی رابط و میزان همکاری وی با شبکه )تا سقف 10 نمره(؛

  حضور مدیر در نشست مدیران )5 نمره(؛
  حضور جایگزین مدیر در نشست مدیران )1 نمره(؛

  شرکت در دوره های آموزشی شبکه )2 نمره(؛
  شرکت در دوره های مرتبط خارج از شبکه )1 نمره(؛

  میزبانی دوره آموزشی )3 نمره(؛
  میزبانی و برگزاری دوره آموزشی )6 نمره(؛

  فقط برگزاری دوره آموزشی )2 نمره(؛
  حضور در نشست کارگروه تخصصی شبکه )5 نمره(؛

  حضور رابط در نشست رابطین شبکه )10 نمره(؛
  میزبانی نشست کارگروه تخصصی )5 نمره(؛

  میزبانی نشست مدیران یا رابطین )10 نمره(؛
  حضور در نمایشگاه فناوری نانو )3 نمره(.

و  قراردادها  تصفیه ی  و  پیگیری  تکمیل،  در  همکاری    
حمایت ها )تا سقف 5 نمره(؛

  همکاری در تعمیر و ارتقای تجهیزات سایر مراکز عضو )تا 
سقف 5 نمره(؛

توسط همدیگر  آزمایشگاه های عضو،  کارشناسان  آموزش    
)تا سقف 5 نمره(؛

  امضای تفاهم نامه همکاری با سایر مراکز عضو )2 نمره(؛
  تبادل نمونه و یا ارجــاع مشتری با سایــر مراکز عضــو 

)8 نمره(؛
ISO/ بین المللی  استاندارد  پیاده سازی  تجارب  انتقال    
IEC17025 و سیستم کارانه و مستندات آن ها به سایر مراکز عضو 

)تا سقف 10 نمره(؛
گزارش  اساس  بر  آزمایشگاهی  بین  همکاری های  سایر    
انجام  مرجع،  نمونه های  تبادل  نمونه،  به عنوان  شده،  دریافت 

مقایسه های بین آزمایشگاهی و غیره )10 نمره(؛
  دریافت اعتبارنامه استاندارد ISO/IEC17025  )10 نمره(؛

  حفظ اعتبارنامه استاندارد ISO/IEC17025 در سال های 
پس از دریافت آن )5 نمره(؛

استانــدارد  پوشش  تحت  آزمون هـای  دامنه  افـــزایش    
ISO/IEC17025 )5 نمره(؛

  پیاده سازی سامانــه تشویق عملکرد کارکنــان )تا سقف 
10 امتیاز(.

 تأثیرگذاری شبکة آزمایشگاهي فناوري نانو بر عملکرد مراکز عضو

تأثیر برنامه ها و فعالیت های شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو، بر افزایش تعداد کاربران و همچنین درآمد مراکز عضو شبکه، طی سال های 
مختلف، در نمودارهای شماره )2( و شماره )3( نشان داده شده است.

نمودار شماره 2: تعداد مراجعات به 
آزمایشگاه ها در سال های مختلف فعالیت 
)بر حسب نفر(
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درآمد  میزان   :3 شماره  نمودار 
آزمایشگاه ها در سال های مختلف 

فعالیت )بر حسب میلیارد ریال(

ضریب )G(محدوده جغرافیاییردیف

1استان تهران1

1استان البرز2

1/3مشهد3

1/3اصفهان4

1/3تبریز5

1/5شیراز6

1/5اهواز7

1/7همدان8

1/7سمنان۹

1/7کاشان10

1/7کرمانشاه11

1/8یزد12

1/8کرمان13

2بیرجند14

2زاهدان15

2سیرجان16

ضریبمثالمحل فعالیت مشتریردیف

0/2دانشکدهداخل مرکز1

0/7دانشگاهداخل سازمان2

1خارج از دانشگاهخارج از مجموعه3

2خارج از کشورخارج از کشور4

جدول 1: ضریب نوع مشتري

)G(جدول شماره2: ضریب موقعیت جغرافیایی آزمایشگاه
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نام آزمایشگاه رتبه

مشتری  
مداری 
)35%(

همکاری 
شبکه ای 

)30%(

میزان
 فعالیت
)35%(

امتیاز
 نهایی
)100%( 

۹5/1045/37۹2/787۹/37مرکز پژوهش متالورژی رازی1
83/5۹60/7152/4665/83پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران2
7۹/7648/1663/0۹64/44مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران3
75/4۹64/3052/8064/1۹پژو هشگاه صنعت نفت4
82/3172/2827/3860/08پژوهشگاه مواد و انرژي  5
76/111۹/3074/4058/46آزمایشگاه الیه نازک و نانوالکترونیک دانشگاه تهران6
83/4863/8324/3656/8۹آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران )کفا(7
85/1750/5۹2۹/7055/38مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف8
87/0845/5030/1452/68مرکز تحقیقات کاربردي دارویي دانشگاه علوم پزشکي تبریز۹
88/323۹/1827/۹۹52/46آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر10
86/6351/6۹18/1152/16مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور11
83/5126/8238/۹150/8۹مجموعه آزمایشگاه هاي دانشگاه اصفهان12
83/۹52۹/۹835/1750/6۹آزمایشگاه کریستالوگرافي و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران 13
78/3۹45/2127/1550/51آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهید چمران اهواز14
88/5830/3027/454۹/70پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا15
87/1832/2826/804۹/57پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئي دانشگاه شهید بهشتي 16
82/8۹3۹/6423/764۹/22آزمایشگاه های مرجع سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران17
86/3536/4۹22/814۹/15مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه شیراز18
82/4836/7526/434۹/14موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ1۹
84/4133/7626/2148/85مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران20
83/7843/2417/1248/2۹پژوهشکده مهندسي سازمان فضایی ایران21
7۹/1837/5325/1047/76مؤسسه تحقیقاتي پرطاووس22
80/7۹38/2621/7447/37آزمایشگاه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد23
86/5330/0018/۹245/۹1دانشگاه تربیت مدرس24
84/602۹/۹620/5645/7۹مرکز آنالیز، آزمایشگاه کاتالیست دانشکده مهندسی شیمی و آزمایشگاه مرکزی نانو دانشگاه تهران25
48/8134/7515/1345/40سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران )تهران، کرج، زاهدان، تبریز(26
86/8328/6817/4045/08موسسه تحقیقات آب27
۹0/451۹/2620/5144/61آزمایشگاه هاي تحقیقاتي مواد پیشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 28
86/2527/0016/0043/8۹آزمایشگاه مهارفن ابزار2۹
87/4024/5۹15/۹043/53آزمایشگاه تحقیقاتي شیمي دانشگاه الزهرا )س(30
76/۹034/0117/1643/12آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکتروني دانشگاه بوعلي سینا همدان31
80/252۹/0814/6441/۹3آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر32
81/2522/161۹/3841/87آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژي پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي33
78/2828/1616/1041/48آزمایشگاه میکروسکوپ الکتروني دانشگاه سمنان 34
80/۹323/4416/7541/22دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران35
76/1523/4018/8340/26آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهند36
83/5018/6115/2۹40/16دانشگاه پیام نور سیرجان37
87/1317/0311/683۹/6۹دانشگاه سیستان و بلوچستان38
74/8017/831۹/4۹38/35پایلوت بیوتکنولوژي و نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور 3۹
7۹/5516/3116/0038/33مجموعه آزمایشگاه های دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبریز40
71/2323/0016/۹237/75آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران41
80/6015/5312/2۹37/17آزمایشگاه سیستم هاي نوین دارو رساني دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران42
73/7516/8813/7435/6۹آزمایشگاه مغناطیسي و ابررسانایي دانشگاه بیرجند43
0/0012/080/003/62مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتي شریف*44
0/008/650/002/5۹دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتي اصفهان**45
0/003/380/001/01مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی*46

جدول 3: نتایج یازدهمین ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه

** گزارش عملکرد به شبکه ارسال نشده  است. * به دلیل تعمیرات اساسی، غیرفعال بوده  است.  
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امتیاز)%100(نام آزمایشگاهردیف

۹5/10مرکز پژوهش متالورژی رازی1

۹0/45 آزمایشگاه هاي تحقیقاتي مواد پیشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي2

88/58پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا3

88/32آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر4

87/40آزمایشگاه تحقیقاتي شیمي دانشگاه الزهرا5

87/18 پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئي دانشگاه شهید بهشتي6

87/13دانشگاه سیستان و بلوچستان7

87/08مرکز تحقیقات کاربردي دارویي دانشگاه علوم پزشکي تبریز8

86/83موسسه تحقیقات آب۹

86/63مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور10

جدول شماره4: ده رتبه اول شاخص مشتری مداری

امتیاز)%100(نام آزمایشگاهردیف
72/28  پژوهشگاه مواد و انرژي1

64/30پژو هشگاه صنعت نفت2

63/83)آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران )کفا3

60/71پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران4

51/6۹مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور5

50/5۹مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف6

48/16مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران7

45/37مرکز پژوهش متالورژی رازی8

45/21آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهید چمران اهواز۹

43/24پژوهشکده مهندسي سازمان فضایی ایران10

جدول شماره5: ده رتبه اول شاخص فعالیت شبکه ای

امتیاز)%100(نام آزمایشگاهردیف
۹2/78مرکز پژوهش متالورژی رازی1

74/40آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشگاه تهران2

63/0۹مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران3

52/80پژو هشگاه صنعت نفت4

52/46پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران5

38/۹1مجموعه آزمایشگاه هاي دانشگاه اصفهان6

35/17 آزمایشگاه کریستالوگرافي و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران7

30/14مرکز تحقیقات کاربردي دارویي دانشگاه علوم پزشکي تبریز8

2۹/70مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف۹

27/۹۹آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر10

جدول شماره6: ده رتبه اول شاخص کارکرد
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 تاریخچه

در سال 1346 سازماني تحت عنوان مرکز تحقیقات و البراتوار وابسته به وزارت نیرو، به منظور مدل سازي هیدرولیکي سد ها و 
تاسیسات آبي آغاز به کار نمود. پس از آن این مرکز فعالیت خود را تحت عناوین مختلفي گسترش داد.در سال1370همگام با روند 
خصوصي  سازي واحدهاي مختلف تحت پوشش وزارت نیرو، شرکت فوق تبدیل به یک شرکت نیمه دولتي و مجموعه اي خودگردان 

با عنوان مرکز تحقیقات آب که فعالیتدرزمینه هاي مهندسي رودخانه و دریا و سواحل را نیز آغاز نمود. 
در سال 1380 به منظور تجمیع کلیه فعالیتهاي پژوهشي آب کشور مؤسسه تحقیقات آب پس از اخذ مجوز قطعي از وزارت 

علوم،تحقیقات وفن آوري در سال به طور رسمي هویت یافت واز نیمه دوم سال 1381 عمال ًفعالیت خود را آغاز نموده است. 
مؤسسه تحقیقات آب به عنوان یکي از فعاالن عرصه تحقیق و پژوهش در صنعت آب و فاضالب کشور، با داشتن دو پژوهشکده 
در تهران و چهار مرکز ملي مطالعاتي- تحقیقاتي در شهرهاي تهران،  ساری، یزد و شیراز  در تالش است تا با استفاده از کارشناسان و 
متخصصان بخش هاي مرتبط با این صنعت و قراردادن فضایي مناسب در اختیار آن ها به منظور تجربی ساختن آموخته هاي تئوري، 

هدف انجام پژوهش با زمینه تجاری سازی را در سازمان ها و موسسات تحقیقاتی نهادینه سازد.

 امور آزمایشگاه ها

متولي  آب  تحقیقات  موسسه  آزمایشگاههاي  امور 
آنالیز  پژوهشي در کلیه زمینه هاي  ماموریت هاي  انجام 
تجهیزات  کالیبراسیون  نیز  و  رسوب  و  پساب  و  آب 
ایستگاه هاي آب و هواشناسي مي باشد و در سال 138۹ 
سازمان  از  معتمد  آزمایشگاه  گواهینامه  اخذ  به  موفق 
تایید  گواهینامه  همچنین  و  زیست  محیط  حفاظت 
استاندارد  موسسه  از  کالیبراسیون  آزمایشگاه  صالحیت 
آزمایشگاه هاي  گردید.  ایران  صنعتي  تحقیقات  و 
رسوب شناسي،  شیمي،  بخش   5 در  موسسه  این 
میکروبیولوژي، کالیبراسیون و کامیون آزمایشگاه سیار 

فعالیت مي کند.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی این موسسه به نشانی www.wri.ac.ir مراجعه نمایند.

معرفی موسسه تحقیقات آب



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی فصلنامه 

دانش آزمایشگاهی ایران

رد
دا

تان
اس

w
w

w
.n

a
n

o
la

b
.i

r 

1 4

مقدمه
 

هدف از تدوین استاندارد ASTM E 2382-04، ارائه توضیحاتی پیرامون شناسایي اثرهاي 
ناخواسته تصویري مشاهده شده در میکروسکوپ  نیروی اتمی1 و میکروسکوپ تونل زنی روبشی2 
است و  به صورت یک راهنمای عملی برای کارشناسان دستگاه، جهت تشخیص اثرهاي ناخواسته 
تصویری حاصل از حرکت پروب و برهمکنش سوزن  و سطح در میکروسکوپ تونل زني روبشی و 

حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی قابل استفاده قرار است. 

راهنمای اثرهاي ناخواسته مربوط به سوزن و روبش گر در تصویرگیری با 
میکروسکوپي  نیروی اتمی و میکروسکوپي تونل زنی روبشی

دامنه کاربرد

 ASTM E 2382-04, " با عنوان ASTM E 2382-04 استاندارد
 Nanotechnology - Guide to scanner and tip related
 artifacts in scanning tunneling microscopy and
SPM به همت اعضاي کارگروه " atomic force microscopy

ترجمه شده است. 
میکروسکوپ پروبي روبشي یکي از روش هاي اندازه گیري است که 
سطح ماده را با توان تفکیکي در مقیاس نانومتر روبش کرده و امکان 
یا  فیزیکي  خاصیت  یک  از  نقشه هایي  یا  توپوگرافي  تصاویر  تهیه 
شیمیایي سطح ماده را فراهم مي کند. این میکروسکوپ، داراي یک 
سوزن با قطري در مقیاس نانومتر است که در فاصله بسیار کوچکي 
از اتم هاي سطح نمونه قرار گرفته و سطح را روبش مي کند. هنگام 
ناخواسته تصویري  اثرهاي  ایجاد  امکان  تهیه تصویر میکروسکوپي 
تصویري3   مشخصه  هر  به  تصویري  ناخواسته  اثرهاي  دارد.  وجود 
ایجاد شده در تصاویر تهیه شده با میکروسکوپ   اطالق می شود که 
بیانگر سطح واقعی نباشد. منشاء این اثرهاي ناخواسته می تواند به 
نحوه آماده سازی نمونه، سخت افزار یا نرم افزار دستگاه، نحوه کار با 

دستگاه، عملیات تکمیلی روی تصاویر و غیره مربوط باشد. 
حال  در  حوزه  یک   SPM میکروسکوپ  که  است  ذکر  به  الزم 
که  دارند  وجود  متعددي  تصویری  ناخواسته4  واثرهاي  است  رشد 
می تواند ناشی از کنترل کننده های الکترونیکی، نوفه )مکانیکی، صوتی 
به  مربوط  مشکالت  مکانیکی(،  یا  انحراف)گرمایی  الکترونیکی(،  و 
روش های شناسایی، پردازش نامناسب تصویر، آماده سازی نمونه، محیط 
)برای مثال رطوبت(، برهمکنش سوزن  با سطح )برای مثال نیروی های  

الکترواستاتیکی شدید، چسبندگی، برشی  و فشاری( باشند. 
 ایجاد اثرهاي ناخواسته بر کیفیت تصویر تأثیرگذار هستند و 
تشخیص  توانایی  مي کنند.  مختل  را  نمونه  واقعي  شناسایي سطح 
اثرهاي ناخواسته در تصویر و روش حذف آن، به ارزیابی قابل اعتماد 

عملکرد دستگاه و گزارش نتایج کمک می کند.
ارائه   ،ASTM E 2382-04 استاندارد  تدوین  از  هدف 
مشاهده  تصویري  ناخواسته  اثرهاي  شناسایي  پیرامون  توضیحاتی 
شده در میکروسکوپ  نیروی اتمی  و میکروسکوپ تونل زنی روبشی  
برای کارشناسان دستگاه،  است و  به صورت یک راهنمای عملی 
جهت تشخیص اثرهاي ناخواسته تصویری حاصل از حرکت پروب 

و برهمکنش سوزن  و سطح در 
میکروسکوپ تونل زني روبشی و 

حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی قابل استفاده قرار است. 
در این استاندارد به اثرهاي ناخواسته تصویري ناشی از روبش گر و 
سوزن پرداخته شده است. اثرهاي ناخواسته تصویري روبشگر که در 
این استاندارد بررسي شده اند، ناشی از حرکت روبش گر، حلقه پسماند، 
خزش، محدوده دینامیک، خمیدگی، خطای انحراف ابه و  هشدار صوتی 
)نوسان کردن یا صدادار بودن لوله روبش گر در فرکانس های باال( هستند. 
ایجاد شده به  وسیله سوزن  اثرهاي ناخواسته تصویري  همچنین 
تصویری،   مشخصه های  و  سوزن  شکل  هندسی  آمیختگی  شامل 
مشخصه  از  تصویربرداری  تصویری سطح،  مشخصه های  پهن شدگی 
حفره ها،  از  تصویربرداری  خورده5،  برش  زیر  از  که  سطح  تصویری 
یا مناطق غیرقابل  از دست دادن اطالعات  فرورفتگی ها و سوراخ ها، 
دسترس، اثرهاي زاویه ای، اثرهاي تقارن محوری، سوزن های غیرایده آل 
و آلودگي سوزن هستند. در این استاندارد به تفصیل در مورد نحوه ایجاد 

و شناسایي این اثرهاي ناخواسته در تصویر صحبت شده است.
امروزه پیشرفت های فراوانی برای درک مشکل آمیختگی هندسی 
سوزن و سطح انجام شده است. برخی محققان پیشنهاد می دهند که از 
اثر پهن شدگی استفاده شود تا اطالعات الزم در مورد سوزن، به وسیله 
تصویربرداري از مشخصه های کوچک با سطح مقطع منظم و مشخص 
بدست آید. در بیشتر موارد از تعیین کننده  های مشخصات سوزن با 
از قبل  این ساختارها   STM یا  AFM اشکال مشخص که تصویر
تهیه شده است، استفاده می شود. از روی تصویر و شکل هندسی مدل، 
می توان لبه های خارجی سوزن و جهت گیری آن را نسبت به سطح 
به دست آورد. با دانستن شکل سوزن و جهت گیری آن، تصویر یک 
نمونه می تواند پردازش شود، تا بسیاری از اثرهاي ناخواسته حاصل از 
سوزن رفع شود، با این کار در برآورد شکل هندسی نمونه بهبود حاصل 
می شود. همچنین در مواردي که ممکن است برخی اطالعات تصویر 
محو شود، دانستن شکل سوزن لزوماً نمی تواند به بازگشت کامل این 
اطالعات کمک کند. البته می توان مشخص کرد که اطالعات کدام 

بخش قابل بازیابی و کدام بخش غیرقابل بازیابی است.

پی نوشت
1. Atomic Force Microscope
2. Scanning Tunneling Microscope
3. Feature 4. Artifacts         5. Undercut

ASTM E 2382-04 :مترجمینشماره استاندارد

صدیقه صادق حسني1و4
 روح اهلل عزیزي2و4 

سمیراسادات میرجلیلي3و4

1. پژوهشگاه صنعت نفت 
2. آزمایشگاه فناوری نانو کفا 

3. شرکت آبسار کویر
4.  عضو کارگروه تخصصی 

دستگاه SPM شبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو
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چرخه عمر
 شبكه هاي 

همكاري علم و 
فناوري

مقدمه

امروزه هیچ بنگاه منفردي نميتواند خود را با سرعت باالي تغییرات فناوری هماهنگ کند و در نتیجه بنگاههاي منفرد 
باید به منابع ِ دانش فني بیروني دسترسي داشته باشند و در عوض خود نیز منابع مهم دانش براي سایرین باشند. یک راه 
براي سازماندهي جریان دانش و اطالعات، شبکههاي رسمي و یا غیررسمي هستند که در آنها شرکتها/افراد مشارکت مکمل 
]2[، بیان ميکند که همة اقتصاد را ميتوان شبکهاي از سازمانها فرض کرد که داراي شبکههاي فرعي زیادي است. به عقیده 
"استعاره  به یک  مفهوم  این  و  نشده  استفاده  اجتماعي  علوم  در  اندازه  این  به  مفهوم شبکه هرگز  از  از صاحبنظران،  برخي 

فناوري،  و  علم  همکاري  شبکههاي 
چرخه  شبکهها،  رشد  و  ایجاد  مراحل 

عمر شبکهها

واژه های کلیدی

ابزارهاي کارآمد براي مدیریت توسعه فناوري و نوآوري  از  شبکههاي همکاري علم و فناوري به عنوان یکي 
در چند دهةاخیر مورد توجه قرار گرفتهاند. اگرچه دیدگاههاي مختلفي در مورد مراحل ایجاد و رشد یک شبکه 
مفهوم  از  استفاده  با  مقاله  این  در  است.  نشده  ارایه  زمینه  این  در  تئوري جامعي  هنوز  مطرح شده،اما  همکاري 
مطرحشده براي "تکنولوژي اجتماعي" و با الهام از تئوري "چرخه عمر تکنولوژي"، مدلي براي شکلگیري و تکامل 
شبکههاي همکاري با عنوان "چرخه عمر شبکههاي همکاري علم و فناوري" توسعه داده شده است. مزیت این مدل 
آن است که در عین سادگي و قابل فهم بودن، تئوريهاي مختلفي آن را پشتیباني ميکند، همان چیزي که اغلب 
تقسیمبنديهاي مطرحشده در مورد فرآیند ایجاد و تکامل شبکههاي همکاري فاقد آن هستند. براي اینکه سازگاري 
مدل مطرحشده با شرایط واقعي هم مورد بررسي قرار گیرد، 7 شبکه همکاري علم و فناوري در ایران که از سال 
1375 تا 1385 ه. ش. ایجاد شده اند، مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا در قالب یک بررسي کیفي؛ از ابزارهاي 
مختلف تحقیق شامل تحلیل و بررسي مستندات، مصاحبههاي باز با مؤسسان و مدیران شبکههاي مورد مطالعه و 
مشاهده؛ استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان ميدهد که تمام شبکههاي مورد مطالعه با مدل ارایهشده براي 
چرخه عمر شبکههاي همکاري انطباق قابل قبولي دارند و این مدل قادر به توجیه شرایط واقعي شبکههاي مورد 

مطالعه است.

چکیده

نویسنده:

دکتر رضا اسدی فرد

reza_asadifard@nano.ir

دکترای مدیریت تکنولوژی

 ستاد توسعه فناوری نانو
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براي  کارآمد  ابزارهاي  از  یکي  عنوان  به  نیز شبکههاي همکاري  فناوري  و  علم  در حوزه   .]3[ بینرشتهاي"تبدیل شده است 
مدیریت توسعه فناوري و نوآوري مورد توجه قرار گرفتهاند.

یکي از موضوعات مهم در مورد شبکههاي همکاري نحوة ایجاد و توسعه آنهاست. این سوال مهم مطرح است که شبکههاي 
همکاري چه مراحلي را در روند رشد خود طي ميکنند و آیا ميتوان مدلي براي مراحل رشد شبکهها مطرح کرد؟ اگرچه 
دیدگاههاي مختلفي در مورد مراحل تکامل یک شبکه همکاري مطرح شده، اما هنوز تئوري جامعي در این زمینه ارایه نشده 
است. در این مقاله با استفاده از مفهوم مطرحشده براي "تکنولوژي اجتماعي" و با الهام از تئوري "چرخه عمر تکنولوژي"، مدلي 
براي شکلگیري و تکامل شبکههاي همکاري با عنوان "چرخه عمر شبکههاي همکاري علم و فناوري" توسعه داده شده است. 
مزیت این مدل آن است که در عین سادگي و قابل فهم بودن، تئوريهاي مختلفي آن را پشتیباني ميکنند، همان چیزي 
که اغلب تقسیمبنديهاي مطرحشده در مورد مراحل تکامل شبکههاي همکاري فاقد آن هستند. براي اینکه سازگاري مدل 
مطرحشده با شرایط واقعي هم مورد بررسي قرار گیرد، 7 شبکه همکاري علم و فناوري در ایران که از سال 1375 تا 1385 ه. 
ش. ایجاد شده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا در قالب یک بررسي کیفي؛ از ابزارهاي مختلف تحقیق شامل؛ بررسي 

پیشینة موضوع، تحلیل و بررسي مستندات و مصاحبه با مطلعین کلیدي شبکهها استفاده گردید.

فرآیند تکامل شبکههاي همکاري علم و فناوري؛ 
نگاهي به پیشینة پژوهش   

صاحبنظران مختلفي که به مطالعه شبکههاي همکاري علم و 
فناوري پرداختهاند، بر اهمیت نحوة ایجاد و رشد آنها تاکید نموده 
و تاثیر قابلتوجه فرآیند تکامل شبکهها بر کارایي و موفقیت آنها 
به شبکههاي همکاري،  تایید کرده اند ]4[. در مطالعات مربوط  را 
مدلهاي مختلفي شامل تعداد متفاوتي از مراحل براي شکلگیري 
و رشد شبکهها بیان شده است. اما این تقسیمبنديها بیشتر از آنکه 
بر پایه تئوريهاي شناختهشده بنا شدهباشد بر تجربههاي محدود 

فردي و جغرافیایي استوار است.
کاربونارا و همکاران که در زمینه مناطق صنعتی  مطالعه کرده 
و شبکهاي از شرکتها را در این مناطق مورد بررسي قرار داده اند 
این شبکهها مطرح کرده اند که شامل  نگرشي تکاملي را در مورد 

سه مرحله است ]5[. 

1. شکلگیري
همکاريکننده شرکتهاي  بین  دانش  انتقال  گام  این   در 

 )در شبکه( یا کم است و یا وجود ندارد. 

2. توسعه
آنها  هستند.  ارتباط  در  بیرونی  بازار  با  شرکت  چند  یا  یک 
قابلیت محوری خود را توسعه داده و ظرفیت پیمانکاری را از طریق 

قراردادها و روابط کوتاه مدت افزایش می دهند.

3. بلوغ
 شبکه ميتواند با توجه به این که شرکتهاي پیشرو عالقمند به 
توسعه دروني هستند یا بیروني، شکلهاي مختلفي به خود بگیرد. 
طریق  از  خود  سازمان  در  سرمایهگذاري  مستلزم  دروني  توسعه 
اکتساب هستند ولي انعطافپذیري و تنوع تولید همچنان از طریق 

همکاری نزدیک بنگاه ها با هم ممکن است. 
میرالز نیز بیان مشابهي در مورد نحوة تکامل شبکههاي همکاري 

دارد و سه مرحله براي رشد شبکهها ذکر ميکند ]6[.  
و  اعتماد  کمبود  مرحله  این  در  اکتشاف:  مرحله   
نگراني نسبت به متعهدبودن سایر اعضاي شبکه )شرکتها/

را در  اعتماد  باید یک حس  اعضا  سازمانها(  وجود دارد. 
روابط خود توسعه دهند.

 مرحله توسعه: دادوستد بین بنگاهها از نظر حجم 
یافته و ویژگي مثبت پیدا ميکند. در این مرحله  افزایش 
یادگیري دوجانبه بین بنگاههاي عضو افزایش ميیابد. عدم 
با  تدریج  به  شرکاء  نیت  مورد  در  احتمالي  اطمینانهاي 
افزایش استحکام روابط فردي کمتر ميشود. باید سازگاري 
متقابل بین اعضاء و میزان تعهد اعضاء نسبت به هم بیشتر 

شود.
به  عضو  مراکز  که  ميشود  آغاز  وقتي  پایا:   مرحله   
و  رسیده اند  همدیگر  به  نسبت  دانش  پایداري  از  سطحي 
پایداري  مرحله  به  آنها  بین  تعهدات  و  سرمایهگذاريها 
صورت  به  آنها  بین  کاال  یا  خدمات  تبادل  و  است  رسیده 
روتین درآمده است. نميتوان زمانبندي مشخصي را براي 
رسیدن به این مرحله تعیین کرد به طوري که برخي روابط 
هیچ وقت به این مرحله نميرسند و برخي دیگر به سرعت 

به سطح پایدار مي رسند.
در دسته بندی انجام شده توسط تروتر و همکاران در مورد مراحل 
تکامل یک رابطه همکاري در شبکههاي پژوهشي دانشگاه- صنعت، 
به شش مرحله مختلف اشاره شده است که عبارتند از: جهتگیري، 
این  مشخصههاي   )1( جدول   . گذار  و  بلوغ  رشد،  معرفي،  آغاز، 

مراحل را نشان ميدهد ]7[.
شبکههاي  رشد  مراحل  مورد  در  اشارهشده  دستهبندي  سه 
همکاري، حداقل در سه مرحله؛ شکلگیري )ایجاد(، رشد )توسعه( 
و بلوغ )پایایي( شبکهها داراي فصل مشترک هستند. اما آنها در یک 
موضوع دیگر هم مشابهند و آن فقدان تئوري  است که دالیل این 
تقسیمبنديها را نشان دهد و آنها را از دیدگاه نظري پشتیباني کند.
ارایهشده در مورد نحوة رشد شبکهها،  از مدلهاي  یکي دیگر 



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایرانفصلنامه 
w

w
w

.n
a

n
o

la
b

.i
r 

ت 
اال

مق

1 7

ایجاد  مراحل  و  شد  مطرح  رائب  و  بوچل  توسط  که  است  مدلي 
شبکههاي دانش را به چهار مرحله تقسیم ميکند ]8[. شکل )1(  
نشان  شماتیک  صورت  به  آن  بخشهاي  همراه  به  را  مراحل  این 
مورد  بیشتر  را  مدل  این  موضوع،  شدن  روشنتر  براي  ميدهد. 

بررسي قرار ميدهیم.

 1( متمرکزشدن شبکه بر موضوعات اساسي: شبکهها در صورتي 
بنگاههاي عضو همراستا  وکار  استراتژیک کسب  اولویتهاي  با  که 
شوند، نتایج بهتري داشته، مورد حمایت مدیریت سازمانهاي عضو 

قرار خواهندگرفت.

2( برای ایجاد فضای همکاری در شبکه: با توجه به شبکه ها 
گروه های  و  واحد ها  سازمان ها،  سنتی  مرزهای  در  و  موازات  به 
کاری شکل می گیرند برای این که به عنوان یک فعالیت مولد و 
موثر شناخته شوند باید هماهنگ کننده شبکه بتواند یک فضاي 
مناسب براي بهاشتراکگذاري دانش خلق کند. یک چالش مهم 
بافتهاي سازماني اعضاي  بین  تفاوتهاي  براي یک شبکه، فهم 

شبکه است.

3(  روتینسازي فعالیتهاي شبکهاي:  با توجه به پیوندهاي نه 
چندان مستحکم بین اعضاي شبکه، باید درجهاي از استانداردسازي 
در مورد فعالیتهاي شبکه صورت گیرد. یکي از اقدامات مهم در این 
راستا تعریف نقشهاي شبکه است. همانند هر سازماني، شبکهها 
باید تعدادي نقش تفکیکشده تعریف کنند تا بتوانند در طول زمان 

توسعه پیدا کنند.

4( بهرهبرداري از نتایج شبکه: اگرچه حرکت شبکه در راستاي 
کارگیري  به  اندازه  همان  به  ولي  است،  مهم  دانش  خلق  و  ایجاد 
دانشهاي تولیدشده در گستره سازماني وسیعتر نیز اهمیت دارد. 
براي این کار باید خروجيهاي ملموس شبکه به نمایش گذاشتهشود. 
را  اعضا  سایر  به  دانش  انتقال  مسئولیت  شبکه،  اعضاي  از  هریک 

برعهده دارند ]8[.
در این مدل نیز با وجود طرح نکات مهمي در مورد نحوة تکامل 
کارکردي  جنبه  از  بیشتر  شبکهها  توسعه  همکاري،  شبکه  یک 
توسعه  مراحل  بین  زماني  توالي  و  منطقي  ارتباط  و  بوده  مدنظر 
جمعبندي  در   .]8[ نميشود  دیده  مشخص  تئوري  یک  براساس 
همکاري  شبکههاي  تکامل  مراحل  مورد  در  مطرحشده  مباحث 

جدول 1: تصویر باال: ویژگی های هر یک از مراحل دوره عمر یک رابطه همکاری ]7[.

نقش های بازیگران کلیدی همکاریویژگی ساختاری شبکه های همکاریمشخصه های معرف هر مرحلهمرحله همکاری

جهت گیری
Approach

 شناسایی غیررسمی عالیق مشترک
 درخواست بیان رسمی عالیق

 روابط اغلب دوگانه و سه گانه در مباحثات 
 نقش ها اغلب مدیریتی و اجرایی هستندغیررسمی

آغاز
Initiation

 مذاکرات رسمی در مورد اهداف، 
 گروه کاری مرتبط کم تراکمرویه ها و مباحث مالکیت فکری

 ترکیبی از نقش های مدیریتی، فنی و 
پشتیبانی به نمایندگی از طرفین همکاری

معرفی و 
راه اندازی

Start-up

 ایجاد هسته عضویت برای همکاری
 ایجاد روابط کلیدی

 شبکه نسبتا کوچک هسته - پوسته
 تراکم باال، پیوندهای غالبا قوی

 بازیگران اصلی گروه مرکزی را ایجاد و 
نگهداری می کنند که نسبتا پایدار است.

رشد
Growth

 تثبیت روابط ، شروع و توسعه
رویه های همکاری، شروع بهره برداری 

از فعالیت های مشترک

 توسعه ساختار هسته - پوسته شبکه
 نگهداری اهداف و جهت دهی همکاری 

توسط هسته

 رشد و تفکیک روزافزون بازیگران:
 بازیگران کلیدی به عنوان کاتالیزور ایجاد 

رباطه بین اعضا عمل می کنند.

بلوغ
Mature

 تکمیل اهداف مشترک
 حفظ ارزش ها و جهت گیری شبکه

 تمرکز زیاد بر بهره مندی

 شکست هسته و پیرامون به گروه های 
کوچک جداگانه با تمرکز بر فعالیت های 

مشترک
 تمرکز هسته بر یکپارچه سازی

 نقش بازیگران کلیدی بیشتر بر محور 
حل مسئله و قضاوت متمرکز است و 

همچنین نقش های یکپارچه سازی را بر 
عهده دارند.

گذار
Transition

 ارزیابی خروجی های همکاری
 بررسی مجدد دینامیک روابط

 گزینه های مختلف از قبیل اصالح 
یا خاتمه همکاری با توجه به بررسی 
ریسک های ادامه همکاری مورد بحث

 ساختار بالغ همکاری تا زمان گذار 
واقعی حفظ می شود.

 تغییرات ممکن: تغییرات کم/ تقسیم با 
زیاد شدن تعداد همکاری / خاتمه همکاری

 تنش و ابهام به صورت تهدیدی برای 
همکاری و روابط ظهور می کنند.

 نقش های کلیدی از نقش های ثابت به 
نقش های گذار تغییر می کند )تاکید بر 

کنترل خدمات، حل مسئله، تجدید حیات(
 تعلیق موقت یا دایم نقش های فنی
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این  در  مختلف  دستهبنديهاي  ارایه  عليرغم  که  گفت  ميتوان 
زمینه )شامل تعداد متفاوت مراحل(، این تقسیمبنديها فاقد یک 
پشتوانه محکم تئوریک هستند. این ادعا توسط برخي صاحبنظران 
نیز تایید شده است. به عنوان نمونه تروتر و همکاران معتقدند که 
از جنبههاي  زیاد در زمینه شبکههاي همکاري  با وجود مطالعات 
مختلف، هنوز تئوري جامعي در زمینه طول عمر یک رابطه همکاري 

وجود ندارد ]7[.

مدل مفهومی تحقیق

تکامل  براي  پیشنهادي  مدل  توسعه  براي  اینکه  به  توجه  با 
شبکههاي همکاري در این تحقیق، از مفهوم "تکنولوژي اجتماعی" 
استفاده شده است. ابتدا این مفهوم به صورت مختصر طرح گردیده 
سپس با کمک برخی مفاهیم دیگر مدل مفهومی پیشنهادی ارائه 

شده است.

1. تکنولوژی اجتماعی

به اعتقاد نلسون  دو شاخه مهم اقتصاد یعنی اقتصاد تکاملی 
نوعي  با هم دارند و به سمت  نهادگرا اشتراکات زیادی  اقتصاد  و 
که  تکاملي  اقتصاددانان  وي،  بیان  به  کرده اند  حرکت  همگرایي 
محور ِ اصلي کارشان بررسي پیشرفت فناوری است، در دهههاي 
اخیر به اهمیت ساختارهاي نهادي در پشتیباني و شکلدهي به 
پیشرفتهاي فناوری پي بردهاند و بحث بسیار مهم "سیستم ملي 
کامال  مفهوم   یک  که  کرده اند  مطرح  زمینه  این  در  را  نوآوري" 
نهادي است ]۹[. از سوي دیگر، اقتصاددانان نهادگرا به تدریج یک 
نهادها توسعه  تغییر  را در مورد نحوة شکلگیري و  تکاملي  نگاه 
باشد.   ]10[ نورث  داگالس  انها  معروفترین  شاید  که  دادهاند 
نلسون برای نظریه پردازی این همگرایی از مفهوم  روتین استفاده 
اقدام  نوعي  و  کار  یک  انجام  روش  روتین؛  وي  بیان  به  میکند. 
خودي  خودبه  به  تمایل  و  بوده  برنامه مند  ماهیتاً  روتین ها  است. 
شدن دارند. آنها در درون خود با مجموعه اي از باورها و فهم ها 
همراه هستند که بیان میکنند چرا یک روتین در شرایط و زمینه 
الگوهاي  را  روتین  مفهوم  اگر  او  اعتقاد  به  مناسبتراست.  خاص 
استانداردشده رفتارها و تعامالت انساني در نظر بگیریم به خوبي با 
مفاهیم موردنظر اقتصاددانان نهادگرا از "نهاد" سازگار خواهدبود. 
"فناوری  همان  را  "نهاد"  کسي  اگر  وي،  اعتقاد  به  حقیقت  در 

اجتماعي به کاررفته در سطح وسیع" تعریف کند، میتوان نهادها 
را به عنوان یکي از اجزاء تئوري اقتصاد تکاملي در زمینه . اقتصاد 

توسعه در نظر گرفت]۹[.
براي روشن شدن موضوع مثالي را از نلسون ذکر میکنیم. اگر 
کیک پزي را یک روتین مرکب در نظر بگیریم، خود شامل روتینهاي 
ریزتري مثل؛ ریختن مواد اولیه، مخلو ط کردن آنها و پختن کیک 
است. در همین مثال، دستور پخت کیک همان "فناوری فیزیکي" 
است که نظریه پردازان اقتصاد تکاملي در مباحث مربوط به نوآوري 
در ذهن خود دارند و تقسیم کار بین افراد و نحوة هماهنگي آنها 
صاحبان  که  چیزي  همان  این  که  اجتماعي"است  "فناوری  همان 
دارند  صحبت میکنند در ذهن خود  "نهاد"  از  وقتي  اغلب  مکاتب 
]۹[. چنین تفکیکي در مورد فناوری های فیزیکي و اجتماعي توسط 

نورث و والیس ]11[ نیز ارایه شده است. 
"فناوری  مفهوم  که  مي شود  مشخص  فوق  بحث  از  بنابراین 
به خوبي میتواند راههاي سازماندهي فعالیتهاي درون-  اجتماعي" 
دربرگیرد.  را  سازماني  بین-  تعامل  راه هاي  وهمچنین  سازماني 
فرآیندي که از طریق آن نهادهاي جدید ایجاد مي شوند و در طول 
زمان بهبود مي یابند، پیچیده بوده و فراتر از یک نوآوري ساده است 
ولي میتوان به میزان قابل اعتمادي، فرآیند ایجاد وتوسعه نهادها را 

یک فرآیند تکاملي دانست ]۹[.
از  نلسون  توسط  ذکرشده  تعریف  مقاله،  نویسندة  اعتقاد  به 
فناوری اجتماعي، به خوبي با مفهوم شبکه هاي همکاري سازگاري 
دانست که همانند  اجتماعي  فناوری  را یک  میتوان شبکه  و  دارد 
فناوری های فیزیکي در نقطهاي از زمان متولد شده و در طول زمان 
رشد میکند و مسیر رشد آن نیز مسیري تکاملي است و براي بقا و 

ادامه حیات خود نیاز به نوآوري دارد.

2. چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری 
شکل  نحوة  تبیین  براي  پیشنهادي  چارچوب  طراحي  براي 
مفهوم  ابتدا  فناوري،  و  علم  همکاري  شبکه هاي  تکامل  و  گیري 
را از نلسون ]۹[ اقتباس میکنیم. توصیفي که  "فناوری اجتماعي" 
وي از یک فناوری اجتماعي )و همچنین یک نهاد( ارایه میکند، به 
خوبي با مفهوم شبکه هاي همکاري هم سازگاري دارد چرا که در هر 
دو تعامالت انساني مورد توجه قرار مي گیرد  در حقیقت هر شبکه 
مجموعه اي از روتینهاي مربوط به روابط انساني و تعامالت سازماني 
اجتماعي  فناوری  را یک  میتوان آن  است که در یک تصویر کلي 

پیچیده )یا مرکب( در نظر گرفت.

شکل 1: چهار مرحله توسعه یک شبکه ]8[.

گام چهارم
 بهره برداری از 

خروجی های شبکه

گام سوم
روتین سازی فعالیت های 

شبکه

گام دوم
 ایجاد بافت شبکه ای

گام اول
تمرکز شبکه دانش

 هماهنگی با موضوعات اساسی 
 اطمینان از حمایت مدیریت

 ایجاد پیوندها

 ایجاد دانش های دو طرفه
 انتخاب مکانیزم ارتباطی مناسب

 تقویت اعتماد

 تعریف نقش های شبکه
 ایجاد نبض برای شبکه

 به نمایش گذاشتن
 خروجی های ملموس
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به عقیده بسیاري از صاحبنظران از جمله؛ نلسون]۹[، پِریز]12[ و 
فریمن و الوکا ]13[، تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعي روي همدیگر 
این  این دو دیده مي شود.  بین  توأمان  تکامل  نوعي  و  تاثیرگذارند 
توسعه  پیشران  اجتماعي  و  فیزیکي  فناوری های  توأمان  تکامل 
 ]14[ پراي  و  فیشر  توسط  شده  ارایه  ساده  مدل  است.  اقتصادي 
براي تغییر فناوری های فیزیکي که به تئوري "دوره عمر فناوری" 
تئوري  عنوان  به  را  آن  مشابه  هم   ]15[ ِورنون  )که  است  معروف 
تبیین روند  براي  چرخه عمر محصول مطرح کرده است( میتواند 
تکامل شبکه ها به عنوان فناوری های اجتماعي هم الهام بخش باشد.

در تایید دیدگاه فوق، به عقیده برخي از صاحب نظران، براي 
دستیابي به نوآوري هاي فناوری  نیاز به نوآوري هاي سازماني )مثل 
از شک  یکي  عنوان  به  ها  شبکه  دارد.  وجود  ساختاري(  تغییرات 

لهاي نوآوري سازماني مطرح شده اند ]16[.
همچنین به گفته بِلوسي و آرکنگلي ، وقتي که یک محصول 
جدید از طریق شبکه اي در گسترة اقتصاد منتشر مي شود، ساختار 

خود  شبیه  عمري  چرخه  است  ممکن  هم  شبکه 
محصول نشان دهد و با محصول به سمت بلوغ برود. 
از زوال شبکه و مزیت هاي آن،  به منظور جلوگیري 
باید اقداماتي براي بازتنظیم دامنة شبکه صورت گیرد 
]17[. لذا تغییر و تکامل تؤامان شبکه هاي همکاري با 
نوآوري هاي فناوری  در مطالعات مختلف مورد اشاره و 

تایید قرار گرفته است.
اجتماعي  فناوری  یک  عنوان  به  شبکه  بنابراین 
نیاز  ایجاد و رشد  براي  همانند فناوری های فیزیکي 
به بستر مناسب دارد و عوامل زیادي در نحوة ایجاد 
و رشد آن مؤثرند و لذا میتوان براي شکل گیري و 
تکامل شبکه ها، مدلي مشابه چرخه عمر فناوری که 
براي فناوری های فیزیکي ارایه شده است، پیشنهاد 
 )2( شکل  در  شماتیک  صورت  به  مدل  این  داد. 
است  آن  مدل  این  حسن  هاست.  شد  داده  نمایش 
رشد  معرفي(،  و  )تولد  ایجاد  مرحله  چهار  هر  که 
را در  فناوری  افول یک  و  )تثبیت(  بلوغ  و  )توسعه( 
نظر  به  که  است  چیزي  همان  این  و  میگیرد  نظر 

همکاري  شبکه هاي  وضعیت  تبیین  در  مي رسد 
در ایران به آن نیازمندیم. در تایید تقسیم بندي 
هاي  شبکه  عمر  "چرخه  مدل  در  شده  ارایه 
تقسیم بندي هاي  فناوري"،  و  علم  همکاري 
که  مي شود  دیده  موضوع  ادبیات  در  مشابهي 
پژوهشگران  تجربي  یافته هاي  بر  مبتني  البته 
و  است  نشده  آنها  از  نظری  پشتیباني  و  است 
اجتماعي  فناوری  تئوري  از  استفاده  مزیت 
میتوان  که  است  آن  تحقیق  این  در  نلسون 
یافته هاي تجربي پژوهشگران را به صورت نظری 

هم تبیین نموده، مورد تایید قرار داد.
نکته دیگري که میتوان در مورد "چرخه عمر 
کرد  بیان  فناوري"  و  علم  همکاري  شبکه هاي 
براي  زنده اي  موجود  هر  که  همانطور  که  آنست 
دستیابي به باالترین عملکرد مورد انتظار از آن، 
باید یک روند طبیعي ایجاد، یادگیري و رشد را 
طي کند، شبکه هاي همکاري نیز باید یک الگوي شکل گیري و رشد 
به پایداري مناسب دست یابند و ثانیاً  طبیعي را طي کنند تا اوالً 

کارکردهاي مورد انتظار از آنها محقق شود. 

روش تحقیق

پیشینه  مورد  در  کاملي  نسبتاً  بررسي  ابتدا  تحقیق  این  در 
موضوع انجام شد و مدل هاي اراي هشده توسط پژوهشگران قبلي 
بررسي گردید. در این گام از تحقیق، با ادغام دو مفهوم "فناوری 
عنوان  با  جدیدي  مفهوم  فناوری"،  عمر  "چرخه  و  اجتماعي" 
براي  شد.  ارایه  فناوري"  و  علم  همکاري  شبکه هاي  عمر  "چرخه 
بررسي اعتبار این مدل و اصالح آن، مهمترین شبکه هاي 1375 
در حوزه علم و فناوري براي مطالعه انتخاب شدند. واحد تحلیل در 

زمان

افول
تثبیت

رشد

ایجاد و معرفی

جذابیت با کارایی شبکه

شکل2: دوره عمر یک شبکه همکاری

زمان

جذابیت با کارایی شبکه

نوآوری در شبکه

نوآوری در شبکه

شکل 3: نوآوری در چرخه عمر شبکه های همکاری
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این تحقیق، - همکاري ایجادشده بین سا لهاي 1385 یک شبکه 
همکاري علم و فناوري است. نمونه گیري به صورت هدف دار، و به 
انجام شد. تکرار نظری،  منظور دستیابي به تکرار واقعي و نظری 
از طریق انتخاب سه گروه شبکه هاي در حال رشد، تثبیت تشده 
انتخاب  طریق  از  واقعي  تکرار  و  شده(  )منحل  خورده  و شکست 
بیش از یک مورد )شبکه( در هر دسته انجام شد ]18[. شبکه هاي 
انتخاب  تحلیل  براي  کافي  اطالعات  فقدان  دلیل  به  تاسیس  تازه 
نشدند. این مسئله مشکلي براي تحقیق ایجاد نمي کند چرا که به 
هرحال همه شبکه هاي منتخب این مرحله را پشت سر گذاشته 
اند. انتخاب 7 شبکه براي مطالعه، مصالحه خوبي را بین اشباع از 
نظر یافته هاي جدید و معني دار بودن از نظر اندازه نمونه تجربی 
فراهم می کند. ایزنهرت ]1۹[ براساس تجربه اش اعتقاد دارد که 
4 تا 10 مورد مطالعه معوال پایه خوبي براي تعمیم تئوري از نتایج 
مطرح  مباحث  توجه  با  میکند.  فراهم  موردي  پژوهش  از  حاصل 
است  آن  تحقیق  این  در  اساسي  سؤال  قبلي،  بخشهاي  در  شده 
بوده  فناوري چگونه  و  علم  مراحل رشد شبکه هاي همکاري  که 
واقعي  تبیین شرایط  به  قادر  تحقیق  پیشنهادي  مدل  آیا  و  است 
از  ایران است؟ در جدول )2( خالصه اي  شبکه هاي همکاري در 
مشخصات 7 شبکه همکاري مورد مطالعه در تحقیق حاضر آمده 
است. همه این شبکه ها مطابق تعریف ویکستد و هالبروک ]20[ 
از نوع شبکه های رسمی هستند که توسط یک نهاد دولتی برای 
دستیابی به یک هدف سیاستی ایجاد شده اند. این تشابه، مقایسه 

بین شبکه هاي انتخاب شده در تحقیق را معنادارتر مي کند.
مطالعه  نوع  از  کیفي  تحقیق  حاضر،  تحقیق  کلي  رویکرد 
چند- موردي است. در این تحقیق، پس از طراحي مدل مفهومي 
اطالعات  محتواي  تحلیل  با  پژوهش،  پیشینة  بررسي  طریق  از 
انطباق  میزان  مطالعه،  تحت  شبکه هاي  مورد  در  شده  گردآوري 
در  شد.  بررسي  شبکه ها  این  واقعي  شرایط  با  پیشنهادي  مدل 
ها  شبکه  اینترني  سایت  طریق  از  نیاز  مورد  اطالعات  اول،  گام 
با  مصاحبه  بعد،  مرحله  در  شد.  گردآوري  مکتوب  مستندات  و 
مورد  در  اطالعات  منبع  مهمترین  عنوان  به  کلیدي  مطلعین 
کلي  طور  به  گرفت]21[.  قرار  کار  دستور  در  منتخب  شبکه هاي 

22 مصاحبه، با 22 نفر از افراد مطلع در شبکه هاي تحت مطالعه 
انجام شد. جدول)2( توزیع افراد مصاحبه شده بین 7 شبکه مورد 
مطالعه را نشان میدهد. مطلعین کلیدي شامل؛ مدیران شبکه ها، 
مدیران  و  دبیرخانه  کارشناسان  آنها،  راهبردي  شوراهاي  اعضاي( 
در  شبکه ها  ایجاد  در  تاثیرگذار  افراد  یا  و  شبکه ها  عضو  مراکز 
از  بیش  شبکه  هر  در  که  شد  تالش  هستند.  موسس  سازمانهاي 
یک نفر مورد مصاحبه قرار گیرد. خوشبختانه این مسئله در مورد 
همه شبکه ها محقق شد. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته بود و 
از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا ارزیابي خود را از میزان انطباق 
مدل پیشنهادي با شرایط واقعي شبکه ها بیان کنند. اطالعات کل 
گردیده  مصاحبه ها ضبط  همه  بود.  40 ساعت  مصاحبه ها حدوداً 
و سپس به صورت متن پیاده شد. در این تحقیق از روش تحلیل 
اصلي  ابزار  عنوان  به  شده  تهیه  پیش  از  رهنمود  یک  با  محتوا 

تحلیل داده ها و استخراج نتایج استفاده شده است.  

نتایج و بحث

در این بخش با توجه به مدل تحقیق )شکل 2( براي هر یک 
از 7 شبکه مورد مطالعه بررسي مي کنیم که آیا شبکه هاي مورد 
مطالعه با این مدل قابل توجیه هستند و همچنین با توجه به این 

مدل، مسیر تکامل هر یک از شبکه ها چگونه بوده است؟

1. شبکه شامتک
توسط  )شامتک(  تحقیقاتي کشور  ملي  هاي  آزمایشگاه  شبکه 
شوراي پژوهشهاي علمي کشور، در سال 1376 ، براي پاسخگویي 
به پروژههاي ملي تعریف شده توسط این شورا ایجاد گردید. اما با 
انحالل شوراي پژوهشهاي علمي کشور شبکه شامتک نیز علیرغم 
هزینه نسبتاً زیاد صورت گرفته غیرفعال شد. یکي از کارشناسان با 

سابقه وزارت علوم در این رابطه مي گوید: 
"در سال 1381 شوراي پژوهش هاي علمي کشور منحل شد و 

جدول 2:  مشخصات کلی و تعداد افراد مصاحبه شده در مورد هر یک از شبکه های تحت مطالعه و وب سایت شبکه ها 

تعداد مصاحبه سازمان ایجاد کنندهسال تشکیلعنوان شبکه
وب سایت شبکهشوندگان

ندارد3سازمان پژوهش های علمی کشور1376شامتک

3www.irmolmednet.irوزارت بهداشت137۹پزشکی مولکولی

2www.mbn.irوزارت بهداشت1380بیوتکنولوژی پزشکی
2www.mprn.irوزارت بهداشت1381تحقیقات گیاهان دارویی

5www.mpnet.irوزارت علوم1383شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
4www.nanolab.irستاد توسعه فناوری نانو1383آزمایشگاهی فناوری نانو

2www.irstemcell.irوزارت بهداشت1383تحقیقات سلول های بنیادی

22جمع
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اختیاراتش به وزارت علوم منتقل شد و عماًل شبکه شامتک )نیز( 
منحل شد."

دوره  یک  شامتک  شبکه   ،) 2 )شکل  تحقیق  مدل  به  توجه  با 
ایجاد و معرفي نسبتاً طوالني )در حدود سه سال( را گذارنده و در 
ابتداي ورود به دوره رشد خود به دلیل انحالل سازمان مؤسس )و 
کار  ادامه  توسط شوراي عطف که مسؤلیت  مناسب  پیگیري  عدم 
از معاونین وقت شوراي  بین رفت. یکي  از  بود(  واگذار شده  او  به 
را در مورد این  پژوهش هاي علمي کشور، تعبیر "مرگ زودرس" 

شبکه به کار برده و میگوید:
" شامتک دچار عارضه مرگ زودرس شد ) و( در حالت جنیني و 
اولیه از بین رفت. البته قرار بود شوراي عتف کارها شوراي پژوهشها 

را ادامه دهد ولي شوراي عتف هم معلق ماند."

2. شبکه هاي بیوفناوری پزشکي و پزشکي مولکولي
شبکه   10 حدود  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
تحقیقات  بهتر  ساماندهي  هدف  با  اخیر،  دهة  در  را  تحقیقاتي 
با  تحقیقات  کردن  همراستا  و  هدفمندکردن  پزشکي،  حوزه  در 
اولویتهاي کشور و همچنین تخصیص بهینه منابع براساس تقسیم 
ایجاد  وابسته  تحقیقاتي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  بین  تخصصي  کار 
نموده است. شبکه هاي بیوفناوری پزشکي و پزشکي ملکولي هم در 
ایجاد شدند]22[. دبیر یکي  لهاي 80-137۹ در همین راستا  سا 
این  طالیي"  "دوران   را   1382-137۹ سالهاي  ها،  شبکه  این  از 
شبکه ها مي نامد و معتقد است، پس از آن، به دلیل تغییر دیدگاه 
مدیران باالدست در سازمان متولي – یعني وزارت بهداشت- نسبت 
به شبکه ها و به دنبال آن کاهش حمایت، فعالیت شبکه ها به حداقل 

رسیده است.
 "دوره سه ساله اول )80-82( فعالیت، دوران طالیي شبکه بود، 
چرا که دکتر ... )معاون پژوهشي وقت وزارت بهداشت(  پشتیباني 
همه  دانشگاهها  که  میشد  باعث  همین  میکرد.  شبکه  از  خوبي 

درخواست عضویت کنند."
به  هاند  توانست  عمر خود  دهة  یک  در حدود  دو شبکه  این 
زیاد  تغییرات  با وجود  به طوري  یابند  نسبي دست  پایایي  حالت 
مدیریتي در سازمان باالدست یعني وزارت بهداشت در طول این 
به  بود هاند و  این دو شبکه همواره کمابیش مورد حمایت  دهه، 
پذیرفته شدهاند.  بهداشت  وزارت  بدنه  پایدار در  نهاد  عنوان یک 
لذا اگر بخواهیم با توجه به مدل تحقیق )شکل 2(، این دو شبکه 
137۹ پشت سر گذاشتهاند و توانسته اند - را مورد بررسي قرار 
 81 سالهاي  در  را  موفق  معرفي  دوره  یک  شبکه  دو  هر  دهیم، 
براي مشارکت در  اعتماد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي مرتبط را 
بوده  همراه  با شیب کمي  رشد شبکه ها  دوره  کنند.  شبکه جلب 
است چرا که حمایت سازمان موسس از این دو شبکه در دورههاي 
شبکه  دو  هر  است.  یافته  کاهش  بهداشت  وزارت  مدیریت  بعدي 
در زمان تحقیق حاضر )138۹( به مرحله تثیبت رسیدهاند و به 
ویژه در مورد شبکه پزشکي مولکولي نگراني از ورود به دوره افول 
فعالیت  نظر حوزه  از  آنها  نوآوري هایي در  اینکه  دارد، مگر  وجود 
شبکه  راهبردي  شوراي  اعضاي  از  یکي  گیرد.  صورت  ساختار  یا 
پزشکي مولکولي در مورد مسیر تکامل این شبکه با توجه به مدل 

تحقیق مي گوید:

"در 4 سال )اول( حدود 46 طرح داشتیم که بیشتر آنها اتمام 
یافته است. از 86 تا 88 ، فقط 10 تا طرح داشتیم و االن هم معاون 
جدیدي  طرح  که  است  گفته  بهداشت(  وزارت  )پژوهشي  جدید 
تصویب نشود. یعني یک دوره معرفي یک دوره رشد یک دوره رکود 

و احتماالً دوره افول."

3. تحقیقات سلولهاي بنیادي
همان  با  و   1384 سال  در  بنیادي  سلولهاي  تحقیقات  شبکه 
الگوي شبکه هاي قبلي در وزارت بهداشت شکل گرفت. با توجه به 
ایجاد نهادهاي دیگري در زمینه تحقیقات سلولهاي بنیادي از قبیل 
ستاد راهبردي توسعه سلولهاي بنیادي در معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري، این شبکه سعي در هماهنگي فعالیتهاي خود با 
این مجموعه ها دارد ]23[. این شبکه در چند سال گذشته توانسته 
است دوره معرفي نسبتاً خوبي را پشت سر بگذارد و در زمان تحقیق 
حاضر در مرحله رشد خود قرار دارد. البته این نگراني وجود دارد 
که همگرایي بین فعالیت هاي این شبکه و ستاد راهبردي توسعه 
سلولهاي بنیادي به وجود آید و آینده این شبکه را با مشکل مواجه 

کند. یکي از مدیران شبکه در این رابطه مي گوید:
بنیادي(  سلول هاي  )شبکه  رقیب  بنیادي  سلول هاي  "ستاد 
نیست ولي فعالیت آن میتواند اثرات مثبت یا منفي در مورد شبکه 
داشته باشد. اثر مثبت آن دسترسي مستقیم به بودجه و توزیع آن 
بین مراکز تحقیقاتي است. نگراني این است که فغالیتهاي ستاد چه 
تداخلهایي میتواند با شبکه داشته باشد. چون در ایران نهادها در 
قلمرو خود همه چیز را مي خواهند. لذا الزم است تفکیک وظایفي 
هم  مکمل  صورت  به  بتوانند  آنها  و  گیرد  صورت  نهادها  این  بین 

عمل کنند. "

4. شبکه تحقیقات گیاهان دارویي
شبکه تحقیقات گیاهان دارویي در سال 1381 با همان الگوي 
ساختاري شبکه هاي تحقیقاتي قبلي ایجادشده در وزارت بهداشت 
تشکیل گردید. این شبکه به گفته مدیر آن از سال 1386 به دلیل 
عدم حمایت وزارت بهداشت غیرفعال شد. "از 3 سال پیش )1386(

که قرار بود شبکه ردیف بودجه اي داشته باشد و مشکل مربوط به 
دادن دیرهنگام وناقص بودجه هاي تعهدشده در شبکه را حل کند، 

چون وزارت بهداشت مخالفت کرد، شبکه غیرفعال شد."
اما برخي از صاحبنظران این حوزه، شکست شبکه را به دالیل 
دیگري از جمله بخشي نگري مدیریت شبکه نسبت مي دهند. در 
هر صورت اگر با توجه به مدل تحقیق )شکل 2(، مسیر تکامل این 
است  داشته  معرفي ضعیفي  و  ایجاد  دوره  کنیم،  بررسي  را  شبکه 
این حوزه در  فعاالن  بازیگران و  از  تنها بخش کمي  به طوري که 
شبکه مشارکت نمودهاند و این دوره طوالني معرفي به مرحله رشد 
نرسیده است. شبکه نه از نظر تعداد مراکز عضو و نه از جنبه میزان 
فعالیت، رشد قابل توجهي نداشته است. در سال 1384 شبکه ملي 
پژوهش و فناوري گیاهان دارویي توسط چند وزارتخانه و سازمان 
شبکة  این  ظهور  مي رسد  نظر  به  که  به طوري  تشکیل شد  دیگر 
رقیب انگیزه اعضاي شبکه تحقیقات گیاهان دارویي و مدیران وزارت 
بهداشت را براي احیاي این شبکه کاهش داده است. همچنین به 
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دلیل فعال نشدن مجدد شبکه تحقیقات گیاهان دارویي، شبکه طب 
دارویي  گیاهان  و  به شبکه طب سنتي  بهداشت  وزارت  در  سنتي 

تغییر ماموریت داد ]2[

5. شبکه ملي پژوهش و فناوري گیاهان دارویي
معاونت  توسط  دارویي  گیاهان  فناوري  و  پژوهش  ملي  شبکه 
شوراي  تصویب  با  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشي 
گسترش آموزش عالي در سال 1383 ایجاد شد. افراد موثر در ایجاد 
و راهبري این شبکه، هدف خود را ایجاد شبکه اي فراوزارتخانهاي 
در حوزه گیاهان دارویي اعالم کردند ]25[. یکي از اعضاي شوراي 

شبکه در مورد نحوة تکامل این شبکه مي گوید:
"در 2 سال اول فعالیت شبکه، شناخت مناسبي توسط اعضاء 
نسبت به فعالیتها و توانمندیهاي همدیگر حاصل شد. به تدریج از 
دعوت  شبکه  در  عضویت  براي  هم  صنایع  و  خصوصي  شرکتهاي 
شدند." بررسي ها نشان مي دهد که این شبکه دوره معرفي موفقي 
سازمان  اعتماد  جلب  است ضمن  توانسته  و  گذاشته  سر  پشت  را 
متولي، تعداد زیادي از مراکز مهم و فعال در حوزه گیاهان دارویي 
را به عضویت خود درآورد. این شبکه همچنین دوره رشد سریعي 
بودن  پایین  این شبکه،  نگراني اصلي در مورد  داشته است ]25[. 
سطح همکاري بین مراکز عضو و وجود چندین شبکه و انجمن رقیب 
است. شبکه براي رفع این نگراني سعي دارد با نوآوري در فعالیتهاي 
خود از جمله ایجاد بخش جدیدي به نام شبکه آزمایشگاهي گیاهان 
باال ببرد. دبیر شبکه در  دارویي، جذابیت اش را براي مراکز عضو 

این رابطه میگوید:
ریسکهاي  از  یکي  همکاري  برد  برد-  روابط  "عدم شکل گیري 
پایداري شبکه است. هدف غایي شبکه ایجاد این همکاري هاست... 
زمینه  در  است.  ضعیف  هنوز  دارویي  گیاهان  شبکه  اعضا  ارتباط 
شبکه آزمایشگاهي وضعیت بهتر است و همکاري بیشتر است... غیر 
از شبکه تحقیقات گیاهان دارویي در وزارت بهداشت، یک شبکه 
و صادرکنندگان گیاهان  تولیدکنندگان  انجمن  و یک  طب سنتي 
دارویي نیز )به عنوان رقباي شبکه( وجود دارند. از هر شبکه بهتر 

است بیش از یکي نداشته باشیم."

6. شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو
شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوري 
این فناوري در  نانو و به منظور فراهم سازي زیرساختهاي توسعه 
کشور از سال 1383 ایجاد شد. این شبکه توانسته است در طول 
قابل  هاي  موفقیت  حاضر(  تحقیق  زمان  )تا  خود  فعالیت  سال   7
نانو  توجهي را به دست آورد. مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوري 
نظر  از  نانو،  فناوري  آزمایشگاهي  "شبکه  مي گوید:  رابطه  این  در 
تنوع موضوعي به گستردگي خود فناوري نانو است. در این شبکه 
از هر یک ازحوزه هاي مهندسي، پزشکي، بیوفناوری، کشاورزي و 
از عضوگیري  بعد  دارند.  مرکز تخصصي حضور  آن، چندین  نظایر 
اولیه، تالش شد تا عالوه بر شرایط عمومي عضویت، اعضاء جدید، 
نقشه توانمندي هاي شبکه را تکمیل کنند. در این مسیر اولویت هاي 
فناوري نانو و نیاز واحدهاي مختلف زیرمجموعه ستاد به ویژه در 
با  شبکه  این  بررسي  گرفت."  قرار  توجه  مورد  نانو  صنعتي  بخش 
از مدل تحقیق )شکل2( نشان مي دهد که دوره معرفي  استفاده 
موفقي داشته است. همچنین این شبکه یک فرآیند رشد تدریجي 
مناسبي را پشت سر گذاشته است. این شبکه با ورود به دوره بلوغ 
خود در سالهاي اخیر تالش دارد با نوآوریهاي مختلف از جمله ایجاد 
در  عضو  مراکز  نقش  افزایش  و  دستگاهي  تخصصي  هاي  کارگروه 

مدیریت شبکه، به دوره توسعه جدیدي وارد شود]26[ .

7. جمع بندي و بحث 
همانطور که دیدیم همه شبکه هاي مورد مطالعه با مدل تحقیق 
)شکل 2( قابل تبیین هستند و می توان مسیر رشد و تکامل آنها را 
با این مدل بررسي کرد. شکل )4(، وضعیت هر یک از شبکه هاي 
مورد مطالعه را در قالب مدل تحقیق نشان مي دهد. الزم به ذکر 
است که ویژگي مهم این مدل، سادگي و قابل فهم بودن آن است 
وگرنه میتوان هر یک از مراحل چهارگانه این مدل را به بخشهاي 
جزیي تري نیز تفکیک کرد. اغلب صاحبنظران نیز دسته بندي هاي 
ساده تر را ترجیح داده اند]5، 6 و8[. از سوي دیگر این مدل با مدل 
ارایه شده است نیز  چرخه عمر فناوری که براي نوآوري هاي فني 

سازگاري دارد.

نتیجه گیری

مدل ارایه شده براي تبیین مراحل رشد یک شبکه همکاري علم و فناوري با عنوان "چرخه عمر شبکه هاي همکاري علم و 
فناوري" با شرایط واقعي شبکه هاي مورد مطالعه سازگاري دارد و به عبارت دیگر با این مدل مي توان وضعیت شبکه هاي مورد 
مطالعه را بررسي و تبیین کرد. در بین شبکه هاي مورد مطالعه در این تحقیق نمونه هایی براي هر چهار مرحله وجود دارد. به 
عنوان مثال؛ همه شبکه ها در یک نقطه زماني ایجاد شده و یک دوره معرفي اولیه داشته اند. شبکه سلولهاي بنیادي در مرحله 
رشد خود قرار دارد. شبکه هاي پزشکي مولکولي و بیوفناوری پزشکي در مرحله تثبیت و بلوغ قرار دارند و نگراني از ورود آنها به 
دوره افول وجود دارد. شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو و شبکه ملي پژوهش و فناوري گیاهان دارویي دوره رشد و تثبیت خود را 
گذرانده و در حال نوآوري براي شروع دوره رشد دیگر هستند. شبکه هاي شامتک و تحقیقات گیاهان دارویي پس از یک دوره 
فعالیت به مرحله افول رسیدهاند. بنابراین مدل تحقیق براي تبیین وضعیت شبکه هاي همکاري علم و فناوري در ایران از جنبه 

مراحل تکامل مناسب به نظر مي رسد.
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فواید پیاده سازی 
استاندارد ISO9001 در 

آزمایشگاه  های انجام آزمون

مقدمه

ارایه خدمات، در مقایسه با تولید کاال از ویژگي هاي خاصي برخوردار است. مهم  ترین این ویژگي ها را می  توان اهمیت تاثیر 
انسان در زمینه ارایه خدمات، غیرملموس بودن خدمات، ارایه و مصرف هم زمان و مواردی مانند آن دانست. ویژگی خدمات سبب 
شده است که بررسی، ارزیابی و بهبود آن به فرایندی حساس و نسبتا پیچیده تبدیل شود ]1[. از سوی دیگر، پیشرفت و توسعه 
در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، آگاهی از تحوالت را ضروری ساخته است. ضرورت امر برنامه  ریزی، امروز بر کسی 
پوشیده نیست؛ عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر، برنامه  ریزی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیر 
در آورده است ]2[. واضح است که اجراي برنامه  ها بدون ارزیابی، عمال بیهوده خواهد بود و برای ارزیابی، ابزاری مناسب الزم 
است. یکی از موثرترین این ابزارها سیستم  های مدیریت کیفیت است. به ویژه در سازمان  های خدماتی که سیستم  های مدیریت 
کیفیت در بهبود روابط بین مشتری و سازمان می  توانند نقش موثری ایفا کنند. استاندارد ISO 9001 به اجرای اصول بر اساس 

سیستم و فرایند توجه دارد. 
همچنین از مهم  ترین ویژگي هاي استاندارد ISO 9001 بخش مستندسازی آن است که ضمن توانمندسازی نیروی انسانی، 
کمک موثری به حفظ علم و دانش سازمان می  کند و سرمایه انسانی سازمان را به نحو مطلوب حفظ می  نماید. توانمندسازی 
نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت  های الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای 
نقش و مسوولیتی که در سازمان بر عهده دارند و همچنین آمادگی پذیرش مسوولیت  های بیشتری که می  توانند داشته باشند به 
گونه اي که با بهره  وری همراه باشد ]3[.فعالیت  های آزمایشگاهی، نوعی از خدمات هستند و یکی از مزایای پیاده سازی استاندارد 
ISO 9001 در آزمایشگاه ها ساده تر شدن ارزیابی وضعیت این نوع سازمان ها است که می  تواند امکان هرنوع تصمیم  گیری را به 

راحتی فراهم کند.

ISO 9001 ،آزمایشگاه، مدیریت کیفیت، پرسنل
واژه های کلیدی

در سال هاي اخیر، پیاده سازی استاندارد ISO 9001 در آزمایشگاه  های انجام آزمون، 
مورد توجه معدودی مراکز آزمایشگاهی قرار گرفته است. بعضی از مراکز خدماتی مانند 
آزمایشگاه  ها با توجه به سطح تحصیالت باالی پرسنل و تجهیزات گران قیمتی که دارند 
و همچنین نبودن رقابت زیاد در این حوزه کاری تخصصی، تا به حال نیاز بسیار کمی 
نتایج  فراوان  اهمیت  وجود،  این  با  می  کرده  اند.  احساس  استانداردها  این  پیاده  سازی  به 
این  باعث شده که  انجام سرمایه  گذاری در سایر بخش  ها  برای  آزمایشگاهی  آزمون  های 
سازمان  ها به استانداردهای مدیریت کیفیت روی خوش نشان دهند. در این مقاله سعي 
شده است دالیل مفید بودن پیاده  سازی استاندارد ISO 9001 در آزمایشگاه  ها و همچنین 

مزایای آن شرح داده شود.
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زمره  در  نوعی  به  آزمون،  انجام  مراکز  و  آزمایشگاه  ها 
و  خدمت  دهندگان  ارایه  یا  سازندگان  برای  فرعی  پیمانکاران 
محصول محسوب می  گردند و عملکرد آن ها در کیفیت محصول 
یا خدمت نهایی عرضه کنندگان موثر است؛ بنابراین به منظور 
تضمین کیفیت محصول یا خدمت، سازمان عرضه کنندة آن ها این 
دسته از پیمانکاران باید به لحاظ صالحیت و اعتبار مورد ارزیابی 
دریافت  خدمات  ایشان  از  سپس  و  بگیرند  قرار  بندی  طبقه  و 
شود ]4[. استاندارد ISO/IEC 17025  بر مبنای فرایندهای 
آزمایشگاه  های انجام آزمون، نمونه  برداری و کالیبراسیون تدوین 
شده است و همه جنبه  های مربوط به انجام آزمون در آزمایشگاه 
از  او  تا حقوق مشتری که به عنوان اطمینان  را لحاظ می  کند 
صحت و دقت پاسخ  ها تعبیر شده است؛ رعایت شود. چند سالی 
بیشتر از تدوین و تصویب این استاندارد بین  المللی نمی  گذرد و 
کامل  ترین سندی است که درباره مدیریت و کیفیت آزمایشگاه  ها 
وجود دارد. این استاندارد، همه جزییات مربوط به انجام دقیق 
تقسیم  سیستمی  و  فنی  بخش  دو  به  را  آزمون  هر  صحیح  و 
شامل  آزمایشگاه،  فنی  الزامات  به  آن  فنی  بخش  است.  کرده 
و  آزمون  انجام  روش  کالیبراسیون دستگاه  ها، شرایط محیطی، 
غیره می  پردازد و بخش سیستمی، الزامات فنی را در چارچوب 
 ISO 9001 یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استاندارد
نیست  الزام  یک  آن که  وجود  با  علت  همین  به  می  دهد.  ارایه 
 ISO 9001 استاندارد  آزمایشگاه  در  ابتدا  می  شود  توصیه 
اعتبارنامـة  کسب  براي  سپس  و  شود  جــاري  و  پیاده سازی 
سیستمی  بخش  آن که  به ویژه  شود.  اقدام   ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025  انطباق کاملی بر الزامات ISO 9001 دارد 
و اگر آزمایشگاهـــی ISO/IEC 17025 را استقرار دهــد عمال 
ISO 9001 را نیز مستقر کرده است. پس می  توان پیاده سازی 
 ISO/IEC 17025 را مقدمه مناسبی برای استقرار ISO 9001

به حساب آورد.
صنایع  و  سازمان  ها  در  فعالیت  شرایط  اخیر،  دهه  دو  طی 
پیشرفته تغییرات اساسی کرده است که این تغییرات را می  توان 
بازار و خواسته  های مشتری جا داد.  بعد تکنولوژی، شرایط  در 
ویژگی  های  از  اطمینان  عدم  و  تغییر  که  محیطی  در  فعالیت 
در  بهبود  و  ایجاد  و  تغییرات  پذیرش  نیازمند  است؛  آن  اصلی 
انعطاف پذیری و پاسخ  گویی است ]5[. امروزه در عرصه جهانی، 
الزامی  زمینه  ای  هر  در  آن  رعایت  و  استاندارد  گواهی  داشتن 
و  کاال  ارفاقی،  هیچ  بدون  نیز  جهانی  بازارهای  در  و  شده است 
خدمات غیر استاندارد، از چرخه استفاده مصرف کنندگان خارج 
از  شده  اند؛  مقوله  ای  هر  شامل  استانداردها  واقع  در  می  شود. 
آموزش در دانشگاه  ها تا رفتارهای اجتماعی و غیره در این میان 
استانداردهای مدیریت کیفیت، نقش و جایگاه ویژه  ای دارند. این 
استانداردها به جز نوع کار انجام گرفته در هر سازمان، به چگونگي 
انجام کار و ایجاد مستندات و ارتباط درون سازمانی و همچنین 
چارچوب فعالیتی که بر اساس آن سازمان تاسیس شده اهمیت 

می  دهند و ضمن ایجاد ساختاري مشخص در سازمان و کمک 
به تقسیم وظایف، حفظ و بهبود دانش و تجربه کاری را ممکن 
می سازند. استانداردهای مدیریت کیفیت مختلفي در زمینه  های 
تخصصی وجود دارد. به عنوان نمونه، ISO/IEC 27001 در 
زمینه مدیریت امنیت اطالعات و یا ISO/IEC17020 برای 
انجام  منظور  به   ISO/IEC 17025 و  بازرسي  سازمان  های 
صحیح و دقیق فرایندهاي انجام آزمون  ها در آزمایشگاه  ها تدوین 

شده  اند.
استاندارد ISO 9001 قدیمی  ترین و معروف  ترین استاندارد 
مدیریت کیفیتی است که در ایران شناخته مي شود و امروزه 
در بیشتر سازمان ها، پیاده سازی این استاندارد و استانداردهای 
 OHSAS18001 در زمینه محیط زیست( و( ISO14001
)استاندارد مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت( از الزامات فعالیت 
بعضی  در  و حتی  کارخانه  کمتر شرکت،  و  می آیند  به حساب 
مواقع فروشگاهی بدون پیاده سازی این استانداردها قابل تصور 
هر  در   ISO 9001 مانند  استانداردی  پیاده سازی  تأیید  است. 
گواهي،  این  است.  اثبات  قابل  مربوطه  گواهی  ارایه  با  سازمان، 
صادر  کیفیت   گواهینامه  صادرکنندة  سازمان های  توسط 
طیف  این  هستند.  فعال  ایران  در  مختلفی  های    CB.می گردد
متنوع از یک نوع سازمان خاص )CB( که قرار است به بحث 
فعالیت  گوناگونی  کیفیتی  با سطوح  بپردازند،  کیفیت  مدیریت 
بسیار  نیز  سازمان ها  این  کیفیت  سطح  تفاوت  دلیل  می کنند. 
دست  در  ابزاری  کیفیت،  مدیریت  استانداردهای  است.  واضح 
مدیران ارشد سازمان ها هستند که مانند کاربران یک نرم افزار 
یا تنها به خاطر داشتن آن برنامه فخر بفروشند؛  که می توانند 
یا در حد نیاز از آن استفاده کنند و این تفاوت دیدگاه مدیران، 

باعث تفاوت عملکرد CB های مختلف شده است.
اوضاع   ISO/IEC 17025 مانند  استانداردهایی  درباره 
مدیر  در دست  ابزاری  نیز  استاندارد  این  اگرچه  است.  متفاوت 
وابسته  او  دیدگاه  به  آزمایشگاه  در  آن  اثربخشی  و  است  ارشد 
صادر  اعتباردهنده  سازمان  های  توسط  آن  اعتبارنامه  اما  است 
می گردد. در واقع این سازمان  ها صالحیت CB  ها را نیز تعیین 
انطباق  سازمان،  که  است  استانداردی   ISO 9001 می  کنند. 
آزمایشگاه،  ارزیابی  در  اما  می  کند  اثبات  آن را  بر  فعالیت  هایش 
باید صالحیت آن در انجام صحیح و دقیق آزمون  ها منطبق بر 
الزامات ISO/IEC 17025 نیز ثابت شود و شاید به همین دلیل 

است که پیاده سازی آن کار بسیار سختی است.
در   ISO/IEC 17025 استاندارد  پیاده  سازی  هنگام  در 
آزمایشگاه، پرسنل احساس می کنند الزم است مباحث فنی که 
ناآشنا  و  غریبه  قالبی  به  را  است  ایشان  کارکرد  و  تجربه  حوزه 
درآورند بنابراین ناخودآگاه در برابر آن مقاومت نشان خواهند داد.

خورند  می  دلیل شکست  دو  به  کیفیت  های  برنامه  اغلب 
 ]6[ سامانه  بدون  انگیزهای  یا  و  انگیزه  بدون  دارند  سامانه ای 
استانداردی  استقرار  داشتن  اولویت  بر  است  دلیلی  این خود  و 

پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت در آزمايشگاه ها
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که تنها به بحث سیستمی می پردازد و باعث می شود پرسنل بدون هرگونه احساس ناامنی شغلی، بتوانند با فرایندهای سیستم های 
مدیریت کیفیت آشنا شده، حتی از منافع آن بهره مند شوند. همچنین پیاده سازی استاندارد مذکور باعث می شود سازمان با هزینه 
بسیار کمتری از هزینه های گزاف استقرارISO/IEC 17025 یک ممیزی جدی را تجربه کند که باعث کاهش استرس کارکنان در 
مقابل سایر ارزیابی ها و رفع بسیاری از نقاط ضعف سازمان می شود. حتی اگر یک آزمایشگاه فقط ISO 9001 را استقرار دهد منافع 
بی شماری به دست خواهد آورد، هرچند در بلند مدت عدم استقرار ISO/IEC 17025 برای هر آزمایشگاه،باعث حذف آن از عرصه 

رقابت خواهد شد.

مزايای استقرار استاندارد ISO9001 در مراكز آزمايشگاهی

   مستندسازی و نگهداری سوابق و حفظ دانسته ها 
ثروت  ایجاد  مهم  عوامل  عنوان  به  نوآوری  و  دانش  امروزه 
تولید  برای  اصلی  عامل  عصر  این  در  دانش  شده اند.  پذیرفته 
اقتصادی به شمار می آید و با ارزش ترین دارایی در اقتصاد دانش 
محور، دارایی های فکری است که به دانش و تجربه کسب شده 
توسط کارکنان یا ذخیره شده در شبکه های دیجیتالی یا سری 
مستندسازی  استاندارد،  این  الزامات  از  دارد]7[.  ارجاع  داده ها 
کلیه اقداماتی است که در آزمایشگاه انجام می شود و بر نتایج اثر 
می گذارند این مستندسازی باعث شفافیت بیشتر مراحل انجام 
و صالحیت  گرفته  انجام  اقدامات  از  اثبات  قابل  دفاع  و  آزمون 
آزمایشگاه نزد مراجع علمی و قانونی می شود ضمن آن که حفظ 
و نگهداری قاعده مند سوابق در آزمایشگاه، انجام کار را آسان تر 
می کند و از دانش حاصل شده در طول زمان به واسطه کار و 

تجربه به نحو مطلوب محافظت می شود.

   آموزش
امروز،  کار  و  کسب  رقابتی  و  چالشی  پویا،  محیط  در 
طرف  به  سازمان ها  حرکت  و  انسانی  منابع  بالنده سازی 
محیطی  چنین  در  موفقیت  الزامات  از  یادگیرنده  سازمان های 
برای  را  نیاز  مورد  دانش  بتوانند  باید  سازمان ها  امروزه  است 
کسب  سازمانی،  اهداف  و  ماموریت ها  تحقق  و  خدمات  ارایه 
بحث  بگذارند]8[.  اشتراک  به  کارکنان  بین  و  کرده  تولید  یا 
آموزش در این استاندارد اهمیت فراوانی دارد در واقع سازمانی 
که استاندارد مذکور را رعایت می کند موظف است از کارکنان 
تحصیالت  و  آموزش  مهارت،  تجربه،  مبنای  بر  شرایط  واجد 
انجام  نیاز  مورد  صالحیت  بایستی  آن که  ضمن  کند  استفاده 
دهنده هر یک از مشاغل از پیش تعیین شود و کارکنان آگاهی 
آن که  به  توجه  با  کنند.  کسب  را  فعالیتشان  زمینه  در  الزم 
قضاوت  موجب  آزمایشگاه،  در  گرفته  انجام  آزمون های  نتایج 
انجام  و  می شود  کالن  سرمایه  گذاری  های  و  مختلف  امور  در 
تجهیزات  و  دارد  باال  تخصص  به  نیاز  معموال  آزمون ها  این 
مورد استفاده بسیار گران و در مواردی نیز غیرقابل جایگزین 
هستند. سامانه مدیریت کیفیت می تواند با ایجاد یک ساختار 
احتمالی  خطای  فرایندها،  کردن  مشخص  و  مناسب  آموزشی 
نتایج آزمون در زمینه کار نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش 

داده امکان بازنگری و استفاده از تجربیات گذشته را فراهم کند.

   شرایط محیطی مناسب
آزمون های  در  بزرگی  نقش  محیطی  شرایط  شک  بی 
بندهای  از  یکی  است  شده  باعث  این  و  دارد  آزمایشگاهی 
محیطی  شرایط  مبحث  به   ISO/IEC 17025 استاندارد  فنی 
آزمایشگاه بپردازد به گونه ای که این شرایط باید با دقت فراوان 
کنترل شود. در استاندارد ISO 9001 با این ریزبینی به شرایط 
این  در  این که  به  توجه  با  لیکن  است  نشده  پرداخته  محیطی 
الزامات  به  دستیابی  برای  مناسب  محیط  ایجاد  بر  استاندارد 
باعث می شود شرایط محیطی  تاکید شده است عمال  محصول 

مناسبی برای انجام آزمون ها فراهم شود.

   خرید کاال و خدمات و استفاده از پیمان کاران فرعی
محصول با کیفیت، نتیجه خرید مواد و خدمات و استفاده 
برقراری  شرط  به  مهم  این  که  است  کیفیت  با  پیمان کاران  از 
یک سیستم مدیریت کیفیت و عمل به آن ممکن می شود این 
استاندارد در این زمینه قاعده مشخصی دارد که عمل درست به 

آن می تواند برای آزمایشگاه سودمند باشد.

اقدامات  انجام  نامنطبق،  موارد  رفع  ممیزی،  انجام     
اصالحی و پیش گیرانه

سرپرست  تنها  مدیران،  گیری،  اندازه  معیارهای  بدون 
اندازه گیری عملکرد،  یا معیار  هستند. مدیریت بدون سنجش 
همچون پرواز با چشمان بسته است؛ بنابراین امروزه بسیاری از 
سازمان ها آموخته اند که برخی معیارها را برای عملکرد عملیاتی 
اندازه گیری  نیازهای ذی نفعان خارجی  برآورده کردن  برای  یا 
کنند]۹[. بر طبق این استاندارد و در صورت پیاده سازی آن در 
باید معیارها، اهداف و منابع، مشخص و ثبت شوند  آزمایشگاه 
همچنین زمان و فرایند ممیزی مشخص و اجرایی و ثبت شود و 
بر مبنای همین فرایند، موارد نامنطبق با اهداف و برنامه ها ثبت 
و اصالح شوند. ضمن آن که این سیستم، فضایی ایجاد می کند 
که بتوان بر مبنای آن اقدامات پیش گیرانه  پیشنهادی از طرف 

همه پرسنل را بررسی و اجرایی کرد.
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پی نوشت

1. Certification Body (CB)
2.  Accreditation Body (AB)

نتیجه گیری

در دنیای امروز استانداردهای مدیریت کیفیت در هر کاری از جمله در بخش خدمات جای خود را باز کرده اند و هر کدام از 
استانداردهای تخصصی مدیریت کیفیت، در حوزه کارکرد خود ابزار مناسبی برای ارایه خدمات بهتر به حساب می آیند. در این 
میان استاندارد ISO 9001  جایگاه ویژه ای دارد و به خصوص استقرار آن در آزمایشگاه های انجام آزمون، عالوه بر آن که مقدمه 
بسیار موثر و سودمندی برای استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 است خود به تنهایی می تواند در زمینه های مختلفی کار 
آزمایشگاه ها به عنوان مراکزی که نقش مهمی در تصمیم گیری و قضاوت بشر در زمینه های مختلف دارند؛ را بهبود دهد و الزم 

است در این زمینه تشویق و ایجاد انگیزه بیشتری از طرف مراکز دارای صالحیت صورت پذیرد..

مراجع
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آماده سازی نمونه های
 نانولوله کربنی و 

تصویربرداری از آنها با
TEM

مقدمه

ظاهر نانولوله هــای کربنی بسیار شبیه دوده است، به طــوری که اگر با دو انگشت فشـرده شود، همانند دوده به دست 
)یا دستکش( مالیده می شود. اما در زیر میکروسکوپ، ظاهر این ماده کامال شبیه نام آن است؛ یعنی ساختار لوله ای شکل 
دارد. برای این که بتوان این ماده را زیر میکروسکوپ به خوبی مشاهده کرد، باید آن را به صورت مناسبی آماده نمود. از 
آنجایی که در بررسی نانولوله ها اهداف مختلفی دنبال می شود، بنابراین شیوه های متفاوتی برای آماده سازی این نانوساختارها 
وجود دارد. اطالع از چگونگی صحیح آماده سازی نمونه ها، می تواند به دانش پژوهان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود 
شود.  ارایه  کربنی  نانولوله های  آماده سازی  چگونگی  پیرامون  کلیاتی  تا  شده است  تالش  مقاله  این  در  کند.  شایانی  کمک 

همچنین تالش شده، تا تجربیات آزمایشگاهی نویسندگان در آماده سازی این نمونه ها، در مقاله منعکس گردد.

آماده سازی نمونه، نانولوله کربنی، TEM، تعیین مشخصات واژه های کلیدی

استوانه ای توخالی ساخته  به شکل  اتم و  از صفحات کربن به ضخامت یک  نانولوله های کربنی که 
شده است در سال 1۹۹1 توسط سامیو ایجیما )از شرکت NEC ژاپن( کشف شد. بعد از ساخت اولین 
نانولوله، دانشمندان روی روش های سنتز این نانولوله فعالیت زیادی انجام دادند و توانستند به روش های 
مختلفی دست یابند. سپس سعی کردند با ارایه روش های متنوع، بر مشکالت موجود نیز فایق آیند، که 
بعضی از مشکالت تا حدی مرتفع و بعضی نیز هم چنان پابرجاست. در این میان، تصویربرداری از نانولوله ها 
بهترین روش برای بررسی کیفیت محصول نهایی است. به طور معمول، از TEM ، SEM ، STM  و

AFM  برای تصویربرداری از این مواد استفاده می شود که هر یک شرایط آماده سازی و تصویربرداری 
خاص خود را دارد. در این مقاله به بررسی اجمالی پیرامون روش های آماده سازی و نکات مهم درباره 

تصویربرداری از نانولوله های کربنی پرداخته می شود.

چکیده

نویسندگـان:
داود قرایلو1و3

davoud.gharailou@gmail.com
 محسن معین درباری2و3

1. کارشناس ارشد فناوری نانو، آزمایشگاه 
فناوری نانوی کفا

2. کارشناس مهندسی کشاورزی، موسسه 
تحقیقاتی پرطاووس مشهد

3. عضو کارگروه تخصصی TEM شبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو
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در اغلب موارد نانولوله های کربنی دارای ناخالصی هایی هستند 
که منشا این ناخالصی ها، می تواند عواملی از جمله کاتالیست مورد 
استفاده در فرآیند سنتز باشد. بنابراین یک مرحله شستشوی اولیه 
می تواند در زدودن این ناخالصی ها مفید باشد. برای شستشو، معموال 
از الکل یا استن استفاده می شود که فرار است و به راحتی می توان 
آن را از محیط خارج کرد. الزم به ذکر است که در مرحله شستشوی 
اولیه، نباید ماده را در اولتراسونیک قرار داد، زیرا موجب بازشدن 
نانولوله ها می شود و این ماده را در تمام محلول پخش می کند. در 

نانولوله ها  جداکردن  امکان  شرایط  این 
از محلول شوینده وجود نخواهد داشت. 
برای شستشو کافی است که محلول را با 
دست کمی تکان داده، به سرعت سر ریز 
کرد. در این حالت در انتهای لوله آزمایش 
ذکر  می ماند.  باقی  کربنی  نانولوله  فقط 
این نکته کامال ضروری است که این نوع 
از  را  آلودگی ها  از  بخشی  تنها  شسشتو 
آن  از  نمی توان  و  می کند  خارج  محیط 

برای خالص سازی استفاده کرد.
سپس، باید نانولوله کربنی درون یک 
برای  شود.  پخش  مناسب  دیسپرسانت 
استفاده  الکل  یا  آب  از  معموال  کار  این 
می شود. غلظت نانولوله درون دیسپرسانت 
دارای اهمیت است. اگر مقدار نانولوله ها 
از  کلونی  میکروسکوپ  زیر  باشد،  زیاد 
نانولوله ها مشاهده خواهد شد که همانند 
این  در  و  است  اسپاگتی  از  ظرف  یک 
صورت نمی توان نانولوله های منفرد را به 
خوبی مشاهده کرد. اگر غلظت نانولوله ها 
سطح  در  نانولوله ها  یافتن  باشد،  کم 
شماره  شکل  است.  دشوار  بسیار  گرید 
)1(، دو تصویری را نشان می دهد که در 
آنها غلظت نانولوله در دو حالت مختلف 
غلظت  که  حالتی  می شود.  داده  نمایش 
باال است و حالتی که غلظت بهینه است. 
پس از واردشدن نانولوله ها به داخل 
دیسپرسانت، باید محلول در اولتراسونیک 
قرار داده شود. زمان اولتراسونیک کامال 
بستگی به نمونه دارد و می تواند از یک 
پس  باشد.  متغییر  دقیقه   30 تا  دقیقه 
گرید  روی  نمونه  کامل،  پخش شدن  از 
شدن،  از خشک  پس  و  می شود  ریخته 

آماده تصویربرداری است.
همیشه آماده ســازی نمونـه هـــای 
نانولـولــه کربنی به این روش نیست و 
گاهــی نیاز به آماده سازی هــای خاص 
همکارانش]1[ و  کی   ژیائوژینگ  است. 

از دانشگاه آنتورپ بلژیک قصد داشت از 
نانولوله های کربنی رشد داده شده روی 
بستری الگودار برای استفاده در اتصاالت 

نمونه های  به  مطالعه ای  چنین  برای  کند.  استفاده  الکترونیکی 
آماده سازی شده با کیفیت باال نیاز است. در این پروژه الیه هایی از 
جنس دی اکسید سیلیسیوم، روی سطح Si قرار داده شد که از آن 
برای تصویربرداری TEM استفاده گردید. این نمونه ها با استفاده 
به  نازک درآمد،  به صورت ورقه هایی   )FIB( پرتو یون متمرکز  از 
طوری که درون حفره های این ورقه، نانولوله های کربنی رشد داده 
شده بود. به منظور حفظ ساختار نانولوله های کربنی و پیش گیری 
پالتین  فلز  الیه های  از  کاری،  سوراخ  فرآیند  در طی  آنها  زوال  از 
در دو سوی این ورقه ها استفاده شده و 
یک فرآیند تمیز کاری 5 کیلوولتی نیز به 
آن اعمال شده است. نتایج تصویربرداری 
داخلی  ساختار  که  داد  نشان   TEM با 
آماده سازی  نانولوله های کربنی در حین 
تغییر نکرده است که این نشان می دهد 
نمونه های  آماده سازی  برای   FIB روش 
اتصاالت  برای  کربنی  نانولوله های 
مدارهای الکترونیکی مناسب بوده است.

آی سی ها  در  مهمی  نقش  اتصاالت 
کوچک ترین  حاضــر،  حــال  در  دارند. 
مس،  بـــا  شــده  ساختـــه  اتصاالت 
45 نانومتــری هستند؛ امـا بـا کـوچک 
شدن اتصاالت مسی، مقاومت الکتریکی 
آنها افزایش می یابد. برای برطرف کردن 
در  کربنی  نانولوله های  از  مشکل،  این 
این  برای  شده است.  استفاده  اتصاالت 
قرار  حفره هایی  درون  نانولوله ها  کار، 
این  ایراد   .)2 )شکل  می شوند  داده 
باید  برای توسعه آن  روش آن است که 
مورد  حفره ها  درون  را  نانولوله ها  بتوان 
برای  ابزار  بهترین  داد.  قرار  مطالعه 
عبوری  الکترونی  میکروسکوپ  کار  این 
)TEM( است که الزمه استفاده از آن، 
کمترین  با  اتصاالت  مناسب  آماده سازی 
با روش های  آنجایی که  از  است.  آسیب 
نمونه ها  این  راحتی  به  نمی توان  مرسوم 
را آماده کرد، از پرتو یونی متمرکز برای 
با  این روش  این کار استفاده شده است. 
امکان  )مانند  دارد  که  خوبی هایی  همه 
ایراد  یک  نازک(،  بسیار  نمونه های  تهیه 
غیرمعمول  الیه های  تشکیل  آن  و  دارد 
و آسیب دیده است. این گروه تحقیقاتی 
از سرپوش هایی از جنس پالتین استفاده 
نانولوله ها در حین آماده سازی  تا  کردند 
شروع  از  پیش  البته  نبینند.  آسیب 
آماده سازی، یک مرحله تمیزکاری توسط 
تا  شده است  انجام  پایین  ولتاژ  با   FIB
حین  در   FIB از  آمده  وجود  به  آسیب 
آماده سازی به کمترین مقدار خود برسد.
برای نشاندن پالتین، از روش رسوب 

شکل2: تصویر SEM از برش جانبی
 نمونه: a( پیش از فرآیند نازک سازی؛ b( پس 

از یک مرحله نازک سازی]1[

شکل 1: تصویر باال: غلظت نانولوله زیاد است؛ 
تصویر پایین: غلظت نانولوله بهینه است.



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایرانفصلنامه 
w

w
w

.n
a

n
o

la
b

.i
r 

ت 
اال

مق

3 1

روش  این  اما  می شود  استفاده   )IBID( یونی  پرتو  با  اعمال شده 
آسیب هایی به سطح وارد می کند. برای جلوگیری از این آسیب ها 
ابتدا از رسوب اعمال شده با پرتو الکترونی )EBID( و پس از آن 
از IBID استفاده گردید. با انجام این فرآیند، یک الیه محافظ از 
پالتین در دو سوی نمونه ایجاد می شود که آن را در برابر آسیب  های 
FIB محفوظ می دارد. حال باید نمونه را از محل مورد نظر نازک 
کرد تا برای تصویربرداری با TEM مناسب شود. این کار با پرتوهای 
انجام می شود. الزم به  یونی 30 کیلوولتی با جریان 30 پیکوآمپر 
ذکر است که دو سوی نمونه باید نازک شود تا به شرایطی که در 
شکل شماره )3( )تصاویر SEM از نمونه( آورده شده، نزدیک شود. 

میکروسکوپ  در  تا  باشد  نانومتر   100 تقریبا  باید  نمونه  ضخامت 
TEM قابل رویت باشد.

است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  محافظ  الیه  اثر  بعد،  گام  در 
تصویر SEM از نمونه دارای یک الیه محافظ و نمونه حاوی دو الیه 
محافظ در شکل شماره )3( آمده است. در نمونه تک الیه )شکل 
a-3( بخشی از ورقه توسط پرتو الکترونی از بین رفته است، در حالی 
که در نمونه دو الیه )شکل b-3 و c-3(، نانولوله ها کامال محافظت 
شده هستند. نتایج نشان داد که اندازه و شکل نانولوله هایی که به 
صورت دوالیه محافظت شده اند تغییر چندانی نکرده است. بنابراین 
برای  مناسبی  راهبرد  پالتین،  محافظ  الیه  دو  از  استفاده  راهبرد 

آماده سازی نمونه های نانولوله کربنی است.
از نمونه را نشان می دهد  شکل )a-4( برش مقطعی 
که با میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک باال 
)HRTEM(گرفته شده است. نانولوله های کربنی در این 
 )b-4( تصویر قابل تشخیص هستند هرچند در شکل های
و )c-4( این نانولوله ها بهتر دیده می شوند. در شکل )4-
d(، نیز پروفایل شدت  نانولوله ها ترسیم شده است که از 
که  آورد  به دست  را  آنها  میان  فواصل  می توان  آن  روی 
برای این نمونه ها، 0/34 نانومتر است. این رقم کامال برای 
نانولوله های کربنی چندجداره قابل انتظار است. در میان 
این  بخش هایی  در  کربنی،  نانولوله های  منظم  چیدمان 
داده  نشان  زرد  پیکان  با  )که  می شود  قطع  منظم  روند 
شده است(. دلیل آن می تواند مربوط به نانولوله های کربنی 
رسوب  فرآیند  در حین  احتماال  که  باشد  دیده ای  آسیب 
ایجاد  نانولوله ها  رشد  و   )CVD( بخار  فاز  از  شیمیایی 
 FIB شده اند. البته احتمال آسیب دیدگی در حین اعمال
نیز وجود دارد. بنابراین می توان گفت که در هر صورت، 
بخشی از نانولوله ها آسیب دیده خواهند بود و نمی توان یک 
ایجاد کرد به طوری که همه  نانولوله های کربنی  از  ورقه 

نانولوله های درون آن سالم باشند.
بسیار  قبلی  کارهای  با  مقایسه  در  روش  این  نتایج 
بخشی  مثال  برای  دارد.  مشکالتی  هنوز  اما  است،  خوب 

شکل 3: تصویر SEM از)a( نمونه دارای یک الیه محافظ و )b و c(نمونه حاوی دو الیه محافظ]1[

شکلa :4(برش مقطعی از نمونه، )b و c( بزرگ نمایی باالتر بخش برش 
خورده؛ )d( پروفایل شدت )Intensity profile( نانولوله ها]1[
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از یون های به کار رفته در IBID می تواند وارد نمونه شود و با آن 
برهم کنش داشته باشد.

در برخی موارد، از نانولوله ها به عنوان ظرفی برای نگهداری یا 
انجام واکنش استفاده می شود. در چنین شرایطی، برای آماده سازی 
و تصویربرداری از نانولوله ها نیاز به روشی خاص است. ایجیما  و 
همکارانش ]2[ به بررسی وارد کردن رشته ی دی ان ای به درون 
از  یکی  پرداختند.  دیواره  چند  کربنی  نانولوله های  خالی  فضای 
چالش های آنها در این پروژه، تصویربرداری از نانولوله کربنی برای 
تحقیقاتی  گروه  این  بود.  آن  درون  به  دی ان ای  وارد شدن  تایید 
دریافته بودند که دی ان ای های تک رشته ای و دورشته ای، می توانند 
کنند  احاطه  مارپیچ  صورت  به  را  دیواره  تک  کربنی  نانولوله های 
و در نتیجه آنها را از چسبیدن به هم بازدارند. همچنین می توان 
یافته های  با تجمع دی ان ای ها، مرتب کرد.  را  نانولوله های کربنی 

اخیر نشان می دهد که فیلم های تهیه شده از تجمع دی ان ای ها، 
تولید  برای  نانولوله ها  چیدمان  برای  الگویی  عنوان  به  می تواند 
نانومدارها استفاده شود. این مورد نشان می دهد که بین دی ان ای 
و نانولوله های کربنی، کشش و جاذبه وجود دارد. منشا این جاذبه 
احتماال نیروی واندروالس و یک نیروی الکترونیکی بین آنها است 
اما این نظریه هنوز ثابت نشده است. اگر دی ان ای های دورشته ای 
در  پی  پیوند  الکترون های  گیرند،  قرار  کربنی  نانولوله های  درون 
کربنی  نانولوله های  الکترون های  با  است  ممکن  دی ان ای  بدنه 
الکترونیکی  حالت های  و  دهد  برهم کنش  فلزی،  و  نیمه هادی 
جدیدی را ایجاد کند. این مسئله، انگیزه اصلی پژوهشگران برای 
انجام این پروژه بود. برای وارد کردن دی ان ای دورشته ای، با قطر 
چند  نانولوله های  از  کربنی،  نانولوله های  درون  به  نانومتر   2/3
دیواره با قطر 3 تا 4 نانومتر استفاده شد. دو انتهای نانولوله بریده 
شده تا دهانه آن برای وارد کردن دی ان ای باز شود. شکل شماره 

طول های  با  نیز  دی ان ای ها  می دهد.  نشان  را  نانولوله ها  این   )5(
 STM مختلفی از چند دهم تا چند صد نانومتر سنتز شدند که با
دی ان ای  رشته های  کردن  وارد  برای  شد.  تصویربرداری  آنها  از 
مورد  زمان طوالنی  برای  ریخته،  آنها در آب  نانولوله ها،  به درون 
اولتراسونیک قرار داده شدند. همین محلول را می توان روی گرید 

ریخت و پس از خشک شدن از آن تصویر TEM گرفت.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آماده سازی 
یا  نانومیله ها  نانوسیم ها،  یعنی  نانولوله ها،  مشابه  ترکیباتی 
حالت  در  است.  نانولوله ها  آماده سازی  به  شبیه  نیز  نانونوارها 
مربوطه  مالحظات  باید  خاص  موارد  در  اما  بله؛  گفت،  باید  کلی 
بررسی  به  و همکارانش]3[  نظر گرفت. خبیبوالخ کاتسیو   را در 
بستر  روی   )NB( قلع  دی اکسید  نانونوارهای  سطح  مورفولوژی 
میکروسکوپ  از  آنها  کار  این  برای  پرداختند.  تیتانیوم  دی اکسید 
به  قلع  دی اکسید  کردند.  استفاده   STM
سمی  گازهای  شناساگر  و  حسگر  عنوان 
این  در  می شود.  استفاده  اشتعال  قابل  و 
یا  اکسیدکننده  خارجی  گازهای  سامانه  ها، 
با دی اکسید  که  برهم کنشی  با  کننده،  احیا 
هدایت  تغییر  موجب  می کنند،  ایجاد  قلع 
میان  بار  انتقال  می شوند.  سطح  الکتریکی 
بستر و گونه جذب شده منجر به افزودن یا 
فعال  در محل های  بار  از حامل های  کاستن 
باند  تغییر  باعث  مسئله  این  می شود.  ماده 
تاثیر به سزایی بر هدایت  هدایت می گردد و 

الکتریکی ماده می گذارد.
نانونوارهای اکسید قلع جزو مواد جدید 
سازی  حسگر  بخش  در  استفاده  برای 
میان  زیادی  تفاوت  که  آنجایی  از  هستند. 
که  مسیری  طول  و  سطح  به  حجم  نسبت 
این  دارد،  وجود  می گیرد  صورت  بار  انتقال 
ماده حساسیت بسیار باالیی دارد و می تواند 
بازدهی  با  را  سطحی  شیمیایی  فرآیند 
تبدیل  الکتریکی  سیگنال های  به  باالیی 
فرآیندهای  نوع  و  سطح  ویژگی های  کند. 
مولکولی روی سطح دی اکسید قلع، مشخص 
پیش  است.  هدف  مولکول های  انتخاب گری  و  حساسیت  کننده 
این  و شیمیایی سطح  ساختاری  الکترونیکی،  ویژگی های  این،  از 
این مقاله تحقیقات روی  ماده مورد مطالعه قرار گرفته است. در 
سامانه های نانونوارهایی انجام می شود که برای استفاده در ادوات 
حسگرهای گازها مناسب هستند. پژوهشگران این پروژه می گویند 
برای بهره برداری کامل از پتانسیل های این ماده جدید، الزم است 
که مورفولوژی سطح، با خوشه های فلزی فعال )که اجازه عامل دار 
نانونوارهای اکسید قلع را می دهد( اصالح شود و جذب  شدن به 
انجام گیرد. حسگرهای گازی  نانونوارها  این  مولکولی روی سطح 
تجاری حالت جامد در دماهای باال )oC 400-300( کار می کنند. 
در  ایمن  محدودیت های  بدانیم  که  است  مهم  بسیار  بنابراین 

حسگرهای مبتنی بر نانونوارهای اکسید قلع چیست.
نانونوارهای  سطح  پیمایش  اول،  دارد:  هدف  دو  پروژه  این 
ابعاد  دلیل  به  کار  این  که  سطح  علم  روش های  با  قلع  اکسید 

شکل a( :5 و b(تصویر TEM از MWNT که به روش Koshio به دست آمده؛ 
)c(تصویر MWNT که یک انتهای آن باز شده است.]2[
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اصالح  با  داریم  قصد  ما  است.  برانگیز  چالش  سطح،  کوچک 
روش های فعلی به ویژه استفاده از میکروسکوپ تونل زنی روبشی 
نانونوارهای  سطح  روی  نانومقیاس  اجسام  مشاهده  به   )STM(
شباهت های  و  تفاوت ها  شناسایی  دوم،  بپردازیم.  قلع  دی اکسید 
به  که  قلع،  اکسید  نانونوارهای  و  ماکروسکوپی  تک بلورهای  میان 
ما کمک می کند تا دانش بنیادی خواص سطح را در این مواد به 

ادوات مبتنی بر نانونوارهای SnO2 اعمال کنیم.
نانونوارهای دی اکسید قلع با استفاده از انتقال فاز بخار تولید 
 )011(TiO2و  )111(Si روی  نظر  مورد  الیه های  می شوند. 
نشانده می شوند. پس از تشکیل نانونوارها روی بستر، با استفاده از 
میکروسکوپ SEM سطح آن مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان 
و  است  یکنواخت  بسیار  نانونوارها  این  عرض  و  ضخامت  می دهد 
نانونوارها  عرض   ،STM از  آمده  به دست  پروفایل  از  استفاده  با 
است  نانومتر  تا 300   80 بین  آنها  و ضخامت   700 تا   100 بین 
 ،)a-6( شکل  دارد.  وجود  تفاوت هایی  مختلف  شاخه های  بین  و 
بخش هایی از نانونوارهای دی اکسید قلع که به صورت خشک شده 
روی بستر نسبتا احیا شده TiO2)011( رسوب کرده اند را نشان 
ساختار  و  نانونوارها  جهت گیری  بین  رابطه ای  هیچ گونه  می دهد. 
سطح  تصویر   )b-6( شکل  نمی شود.  دیده   )011(TiO2 اتمی 
نشان   HRTEM نتایج  این،  از  پیش  می دهد.  نشان  را  نانونوار 
مستطیلی  مقطع  سطح  قلع،  دی اکسید  نانونوارهای  که  بود  داده 
دارند که به وجوه )101(/)100( در طول و عرض ختم می شوند.

شباهت  که  شده است  گرفته  نانونوار  طول  از   )b-6(شکل

این  در  دارد.   )101(SnO2 ماکروسکوپی  تک بلور  به  بسیاری 
لبه های  به  که  می شود  دیده  بزرگ  و  صاف  تراس هایی  شکل، 
دارای جهت گیری ]101[ ختم می شود. همچنین لبه های کوچک 
و دندانه داری وجود دارد که جهت گیری ]010[ دارند. نقاط سفید 
هنوز  که  است  آلودگی هایی  به  مربوط  احتماال  تراس،  روی  رنگ 

روی سطح وجود دارند و با تمیزکاری پالسما از بین نرفته اند.
اتمی  تفکیک  با قدرت   STM تصویر  به  مربوط   )c-6( شکل
از نانونوار دی اکسید قلع )از وجه بزرگ آن( است که نشان دهنده 
ساختار )1×1( دی اکسید قلع )101( است. نتایج نشان می دهد که 
با گرم کردن نمونه تا دمای oC 300 در UHV، اتم های اکسیژن 
سطح جذب شده و اتم های قلع از عدد اکسیداسیون +4 به+2 احیا 
می شوند. بنابراین می توان گفت که آنیلینگ نانو نوارها در دمای  
oC 350 و اعمال پالسما بعد از آن، منجر به تشکیل سطح احیا 
SnO است و  شده می شود. چنین سطحی دارای استوکیومتری 
اکسیداسیون  می شود.  ختم   2s5 به  آن  انرژی  ترازهای  اوربیتال 
یا احیای برگشت پذیر سطح، منجر به تغییرات زیادی در کارکرد 
بگذارد. شکل  اثر  بنزن  و  آب  روی جذب  می تواند  و  می شود  آن 
نشان  باال  نمای  از  را  احیا شده  قلع  از دی اکسید  )c-6(، طرحی 
اکسید  روی سطح  اغلب  کاتیون ها  تونل زنی،  شرایط  در  می دهد. 
بیشتر  آنها  خالی  حالت های  دانسیته  زیرا  می گیرند،  قرار  فلزی 
سطح  مورفولوژی،  نظر  نقطه  از  است.  سطح  اکسیژن  اتم های  از 
باالیی نانونوارهای دی اکسید قلع، بسیار شبیه سطح تک بلورهای 

ماکروسکوپی دی اکسید قلع )101( است.

از  بخش هایی   )a( قلع  دی اکسید  نانونوارهای  از  ثابت  جریان  با   STM تصاویر   :6 شکل 
نانونوارها که روی بستر)011( TiO2 که کمی احیا شده است، قرار گرفته است؛ )b( سطح  
)101( نانونوار پس از پالسمای اکسیژن؛ )c( سطح دی اکسید قلع )101( احیا شده با قدرت 
تفکیک اتمی؛ )d( مدلی از سطح دی اکسید قلع  )101( احیا شده )توپ قرمز: اکسیژن و 

توپ خاکستری: قلع( ]3[
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. نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی نکاتی پیرامون آماده سازی و تصویربرداری از 
نانولوله های کربنی پرداخته شد. در صورتی که فقط نیاز به تصویربرداری 
از خود نانولوله ها باشد، نیاز به فرآیند پیچیده ای نیست و تنها با شستشو 
و پخش کردن نمونه در یک دیسپرسانت مناسب، می توان آماده سازی 
مطلوبی داشت. اما در مورد نمونه های پیچیده شرایط متفاوت است. در 
 FIB چنین حاالتی باید متناسب با هدف کار، روشی های مناسبی نظیر
برای آماده سازی استفاده شود. با توجه به شباهت ساختاری میان نانولوله ها 
و نانونوارها، می  توان از روش های آماده سازی نمونه مشابه نانولوله ها برای 

نانونوارها نیز استفاده کرد.
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1. پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده 

محیط زیست و بیو تکنولوژی

2.  پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده 

کاتالیست و نانوفناوري

3.  شرکت آراپژوهش

4.  کارگروه تخصصی SPM- شبکه 

آزمایشگاهی فناوری نانو

میکروسکوپ نیروي کلوین شاخه اي از میکروسکوپ پروبي روبشي است که تصویربرداري پتانسیل سطحي محدوده 
وسیعي از مواد را در مقیاس نانومتر ممکن مي کند.

در این روش ، تفاوت پتانسیل تماسي موضعي بین سوزن هادي  AFM و سطح نمونه اندازه گیري مي شود. در این 
روش نقشه تابع کار یا پتانسیل سطح نمونه با توان تفکیک باال ترسیم مي شود. میکروسکوپ نیروي پروب کلوین یک روش 
منحصر به فرد برای تشخیص و شناسایی ویژگی های الکتریکی، فلزات و نیمه هادی ها مي باشد. با این روش اطالعات بسیار 
مهمي درباره توزیع پتانسیل سطحي بدست مي اید که در توسعه عملکرد وسایل نوري و الکتریکي بسیار با اهمیت است.

چکیده
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مقدمه

روش میکروسکوپی پروبی نیروی کلوین KPFM 1 ابزاری است که امکان تصویربرداری از پتانسیل سطحی طیف گسترده ای 
از مواد را در مقیاس نانومتر فراهم می کند. برای دستیابی به بهترین نتیجه در اندازه گیری های KPFM الزم است جزییات 
دستگاه و فیزیک اندازه گیری این روش به خوبی درک شود. میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین در سال 1۹۹1 توسط نان نماخر2  
و همکارانش  اختراع و به عنوان شاخه ای از میکروسکوپ نیروی اتمی2 که یکی از شناخته شده ترین روش ها در میکروسکوپ های 
الکتریکی،  ویژگی های  شناسایی  و  تشخیص  برای  به فرد  منحصر  روش  یک  صورت  به  و  شد  نهاده  بنا  است،  روبشی  پروبی 
الکترونیکی سطوح فلزی، نیمه هادی ها و ابزارهای نیمه هادی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است ]1[. همچنین 

اخیراً از این روش برای مطالعه خواص ابزارها، ترکیبات آلی و نیز ترکیبات 
بیولوژیکي استفاده شده است. میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین، ابزاری 
است که به وسیله آن می توان اختالف پتانسیل تماسی موضعی بین سوزن 
هادی میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM( و نمونه را اندازه گیري نموده و 
از این طریق نقشه تابع کار یا پتانسیل سطحی نمونه را با توان تفکیک 
و  عایق  هادي،  مواد  در  کار  تابع  روش،  این  در  نمود.  ترسیم  باال  بسیار 
نانومتر مورد سنجش قرار می گیرد. در  نیز پتانسیل سطحی در مقیاس 
این میکروسکوپ، روش کلوین با اصول میکروسکوپ های پروبی روبشی4 
تلفیق شده و در نهایت روش کار دستگاه بر مبنای تصویربرداری به وسیله 
 1 شکل  است.  شده  نهاده  بنا  آن  پتانسیل  اندازه گیری  و  سطح  روبش 
شماي کلي از احساس سطح نمونه به وسیله میکروسکوپ  پروبي روبشي 

را نشان مي دهد ]2[.
شکل 1: شماي کلي احساس سطح نمونه به وسیله 

میکروسکوپ  پروبي روبشي]3[ 

از میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین می توان در کاربردهاي متعددی نظیر موارد زیر بهره گرفت:
   بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای فلزی ]6-4[،

   تجزیه و تحلیل سطح نیمه هادی ها ]17-7[،
   تجزیه و تحلیل توزیع بار بر روی سطح مورد نظر]18- 21 [،

 ،]24-22[ )OFETs(  5ارزیابی پتانسیل توزیع بارالکتریکی در ترانزیستورهای اثر میدان آلی   
   بررسی وتفسیر الکتروشیمیایی خوردگی سطوح ]25- 26 [،

   اندازه گیـــری پتانسیــل سطح در غشاهـــای لیپیــدی6 ]27[،
   بررسی توزیع بار الکتریکی در نیمه هادی های بلوري] 32-28[.

نمودار زیر شمای ساده ای از این دستگاه را ارائه می دهد.

شکل 2:  شماي کلي 
عملکرد میکروسکوپ 
پروبی نیروی کلوین ]32[
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تاریخچه

عملکرد میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین، براساس تلفیقی از 
دو روش میکروسکوپي نیروي اتمي و کلوین ماکروسکوپی است. 
مقیاس  در  کلوین  روش  اصول  دستگاه  این  در  که  مفهوم  بدین 
نانو استفاده شده که با عملکرد AFM همخوانی دارد. به منظور 
تفهیم بیشتر اصول کارکرد  میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین در 
ابتدا به نحوه عملکرد AFM اشاره شده و سپس به روش کلوین 

پرداخته می شود ]2 و 33[. 

میکروسکوپ نیروی اتمی 

بر  کلوین  نیروی  پروبی  میکروسکوپ  شد،  عنوان  چنانچه 
اساس عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی بنا نهاده شده است. در 
حقیقت، با گزینش اطالعات پتانسیل سطح یا تابع کار در نمونه، 
میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین اطالعات توپولوژی میکروسکوپ 
نیروی اتمی را جمع آوری می نماید. در میکروسکوپ نیروی اتمی، 
کوچکترین  میکروسکوپ،  سوزن  به وسیله  نمونه  سطح  روبش  با 
طبیعت  به  بسته  می شود.  ثبت  نمونه  سطح  بلندی  و  پستی 
نظر  مورد  از خاصیت  تصویری سه بعدی  موضعی،  برهم کنش های 
می آید  بدست  غیره(  و  مغناطیسی  ساختار  الکترونیکی،  )ساختار 

.]33[
روش AFM در حالت های تماسی7، ضربه ای8 و غیرتماسی۹ 
عمل می کند. در حالت تماسی، نیروی دافعه میان سوزن- نمونه، 
و  شده  پایش  تیرک  انحراف  می کند.  منحرف  را  تیرک  سوزن 
و  ضربه اي  حالت  در  می شود.  استفاده  بازخورد  سیگنال  به عنوان 
به  نزدیک  فرکانسی  یا  و  تشدید  فرکانس  با  تیرک  غیرتماسی، 
نمونه   – برهم کنش سوزن  می شود.  داده  نوسان  تشدید  فرکانس 
با تغییر فاصله بین سوزن و نمونه تغییر می یابد و این امر سبب 
تغییراتی  یابد.  تغییر  تشدید  فرکانس  و  نوسان  دامنه  می شود که 
تغییرات  منبع  به  توجه  با  می دهد  روی  فرکانس  و  دامنه  در  که 
بدست  برای  بازخورد  سیگنال های  به عنوان  فرکانس،  و  دامنه 

آوردن توپوگرافی سطح نمونه استفاده می شود ]33[. 
بدون  و  بوده  تحلیل  و  تجزیه  نیازمند   AFM خام  اطالعات 
تفسیر فاقد ارزش هستند لذا دستگاه های نوین AFM با استفاده 
فراوانی  نقاط  حاوی  که  را  اطالعات  این  مناسب  افزارهای  نرم  از 
بعدی  سه  تصاویر  به  هستند  کارتزین  مختصات  دستگاه های  در 
)شکل3( تبدیل می نمایند که در این حالت مورد استفاده محققین 

قرار می گیرد ]33[.

اصول روش کلوین 

شد  ارائه  کلوین  لرد  توسط  پیش  سال  صد  حدود  روش  این 
]1و34[ که در این روش میزان تابع کار در فلزات و پتانسیل سطح 
در غیر فلزات با دقتی حدود 0/0001 ولت اندازه گیری می شود. 
بدین  و  شده  مشاهده  مولکولي  و  اتمي  سطح   دو  در  کار  تابع 
ترتیب نقشه تابع کار که شامل اطالعاتي دربارة ترکیب و حاالت 
بدست  است،  جامد  سطوح  روي  موضعي  ساختارهاي  الکتریکي 

الکترون های  انتقال  نیاز جهت  مورد  کار  میزان  کار،  تابع  می آید. 
الیه ظرفیت یک اتم است. 

نکاتی در خصوص  تا  است  بیشتر مطلب الزم  به منظور درک 
یک  تشکیل  در   . شود  عنوان  فرمی  تراز  و  مولکولی  اربیتال های 
اوربیتال های  در  آن  تشکیل دهنده  اتم های  الکترون های  مولکول، 
یا  و  ادغام  حاصل  مولکولی  اوربیتال  می گیرند.  قرار  مولکولی 
اوربیتال های  است.  اتمی  اوربیتال  چند  یا  دو  موج  توابع  تفاضل 
مولکولی را به دو نوع پیوندی و ضدپیوندی تقسیم بندی می کنند. 
سازنده  برهم کنش  نوع  از  اتمی  اوربیتال های  بین  برهم کنش  اگر 
با یکدیگر جمع  اتم ها  به  توابع موج مربوط  این صورت  باشد، در 
می شود و اوربیتال مولکولی حاصل شده از نوع پیوندی است. اگر 
غیرسازنده  برهم کنش  نوع  از  اتمی  اوربیتال های  بین  برهم کنش 
یا مخرب باشد در این صورت تفاضل توابع موج مربوط به اتم ها 
حاصل  مولکولی  اوربیتال  و  می شود  گرفته  نظر  در  یکدیگر  از 
انرژی  سطح  حسب  بر  شیمی  در  است.  ضدپیوندی  نوع  از  شده 
الکترون  دارای  مولکولی  اوربیتال  باالترین  مولکولی  اوربیتال های 
را  الکترون  فاقد  مولکولی  اوربیتال  پایین ترین  HOMO 10 و  را  
LUMO 11 می نامند. شکل 4 شمایی از این اربیتال ها را به نشان 
حد  فرمی  تراز  شکل  این  در  می شود  مالحظه  چنانچه  مي دهد. 
واسط دو اربیتال مولکولی HOMO  و  LUMO  قرار گرفته 

است ]35[. 
کار،  تابع  که  می شود  مشخص  شکل  این  به  بیشتر  توجه  با 
اختالف بین انرژی سطح فرمی و باالترین سطح ممکن در سیستم 
برقرار شود  فلز  دو  بین  تماس خارجی  است. در صورتی که یک 
این  که  می آید  بوجود  مشابه  فرمی  تراز  از  الکترون ها  از  جریانی 
جریان الکترونی، اختالف پتانسیل تماسی )CPD(12 بین این دو 
در جهت خالف  و  میزان  یک  به  دو سطح  این  که  )وقتی  سطح 
ولتاژ  اعمال  صورت  در  می نماید.  ایجاد  را  شوند(  باردار  یکدیگر 
و  شده  متوقف  الکترونی  جریان  این  صفحات،  این  به  بایاس 13 
معادل  اضافی  ولتاژ  این  می شود.  تماسی حذف  پتانسیل  اختالف 
میزان تابع کار )در فلزات( و یا پتانسیل نمونه )در نیمه هادي ها( 

است]35[.
سوزن  بین   )VCPD(تماسي پتانسیل  اختالف  اساس  این  بر   
هادی AFM و نمونه که در روش KPFM اندازه گیری می شود، 

به صورت زیر تعریف خواهد شد:

که در آن Фsample و Фtip به ترتیب توابع کار نمونه و سوزن 
بوده و e بار الکتریکی است. هنگامی که سوزن به نزدیکی سطح 
اختالف  بدلیل  شد،  گفته  که  طور  همان  می شود،  آورده  نمونه 
بین سطوح انرژی فرمی این دو، بین سوزن و سطح نمونه نیروی 

الکتریکی بوجود می آید.
انرژی سوزن و سطح نمونه را هنگامی  شکل5 دیاگرام سطح 
که Фsample و Фtip متفاوت هستند، در سه حالت نشان می دهد. 
با  که  هنگامی  را  نمونه  و سطح  انرژی سوزن  a-5 سطوح  شکل 
فاصله d از هم جدا هستند و به صورت الکتریکی به یکدیگر متصل 
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شکل 3: تصاویرAFM تهیه شده از یک غشا با منافذ کروی در محلول های الکترولیت. اشکال )a( تا )c( مربوط به محلول یک دهم 
 pH =6.5 در موالریته های مختلفی که در تصاویر آمده ،گرفته شده است. تمامی اشکال در )f( تا )d( است و اشکال NaCl موالر

]33[ )IF=Imaging Factor(  .گرفته شده است
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باشید  داشته  )توجه  می دهد  نشان  را  نیستند 
سطوح  ولی  هستند  تراز  هم  خالء  سطوح  که 
سوزن  چنانچه  هستند(.  متفاوت  فرمی  انرژی 
اندازه  به  الکترونی  تونل زنی  برای  نمونه  و سطح 
رسیدن  برای  شوند،  نزدیک  یکدیگر  به  کافی 
در  فرمی  سطوح  است  الزم  تعادل  وضعیت  به 
شدن  برقرار  با  گیرند.  قرار  پایداری  وضعیت 
از طریق جریان  فرمی  الکتریکی، سطوح  تماس 
وضعیت  به  سامانه  و  می شوند  تراز  الکتریکی 
سطح  و  سوزن  می رسد.   )b-5 )شکل  تعادلی 
به   VCPD پتانسیل  باردار شده و اختالف  نمونه 
این  به  توجه  )با  به وجود می آید  صورت واضحی 
که سطوح انرژی فرمی تراز می شوند ولی سطوح 
انرژی خالء دیگر همان سطوح انرژی نمی باشند، 
نمونه  سطح  و  سوزن  بین   VCPD ترتیب  بدین 
وجود  بدلیل  تماس  ناحیه  در  می گیرد(.  شکل 
می شود.  فعال  الکتریکی  نیروی  یک   ،VCPD
شده  داده  نشان   c-5 شکل  در  که  همان طور 
 )VDC( بایاس خارجی است، چنانچه یک ولتاژ 
به همان بزرگی و در جهت مخالف VCPD اعمال 
شود، این نیرو می تواند خنثی شود. ولتاژ اعمال 
حذف  تماس  ناحیه  در  را  سطحی  بارهای  شده 
شده  اعمال  خارجی  بایاس  ولتاژ  مقدار  می کند. 
از  ناشی  الکتریکی  نیروی  می تواند  که   )VDC(
VCPD را بی اثر کند، برابر اختالف تابع کار بین 
تابع  که  هنگامی  بنابراین  است،  نمونه  و  سوزن 
نمونه می تواند  کار  تابع  است،  معلوم  کار سوزن 

محاسبه شود ]2[.

Ef انرژی فرمی 
S ،ولتاژ بایاس vbias ،شکل 4: نمودار تراز انرژی برای سوزن – نمونه

Ef انرژی فرمی سوزن میکروسکوپ هستند ]35[.
t  نمونه و

شکل 5: سطوح انرژی نمونه و سوزن در سه حالت: )a( سوزن و نمونه با فاصله d بدون هیچ تماس الکتریکی از یکدیگر جدا 
شده اند، )b( سوزن و نمونه در تماس الکتریکی با یکدیگر هستند و )c( ولتاژ بایاس خارجی )Vdc( بین سوزن و نمونه اعمال 
می شود تا CPD و بنابراین نیروی الکتریکی سوزن – نمونه خنثی شود. Eν سطح انرژی خال، Efs و Eft به ترتیب سطوح انرژی 

فرمی نمونه و سوزن هستند ]2[.
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به   )VDC(ژ DC ولتاژ  همراه  به   )VAC( ژ AC ولتاژ  اعمال  با 
سوزن ، تابع کار نمونه می تواند به وسیله روش KPFM اندازه گیری 
شود. VAC نیروهای نوسانی الکتریکی بین سوزن و سطح نمونه را 
بوجود می آورد و VDC نیروهای الکتریکی نوسانی که از CPD بین 
نیروی  را حذف می کند.  نمونه سرچشمه می گیرد  سوزن و سطح 
الکترواستاتیک )Fes( بین سوزن و نمونه از رابطه زیر بدست می آید 

:]36[

)1(

که در آن z جهت نرمال سطح نمونه، ΔV اختالف پتانسیل 
گرادیان   dC/dz و  ســوزن  به  شده  اعمال  ولتاژ  و   VCPD بین 
ظرفیت بین ســوزن و سطح نمونــه است. هنگامــی کـه ولتـاژ 
ولتاژ  اختالف  می شود،  اعمال  سوزن  به   VAC sin)ωt(+VDC

ΔV به صورت زیر تعریف می شود:

)2(

توجه داشته باشید که عالمت ± بستگی دارد به این که آیا ولتاژ 
بایاس )VDC( اعمال شده به نمونه )+( یا 

نیروی  برای  زیر  عبارت  باال،  معادله  دو  ادغام  با  است.   )-(
الکترواستاتیکی که به سوزن وارد می شود، بدست می آید:

)3(

این معادله می تواند به سه جزء تقسیم شود  :

)4(

)5(

)6(

در عبارت نخست، FDC نتیجه انحراف ثابت سوزن است. در 
استفاده   VCPD انداز گیری  برای   ω فرکانس  با   Fω دوم  عبارت 
میکروسکوپی  در روش  F2ω می تواند  عبارت سوم،  در  و  می شود 
الکترواستاتیک  نیروهای  که  هنگامی  شود]37[.  استفاده  ظرفیت 
از طریق VAC و VDC به سوزن اعمال می شود، )به دلیل نیروی 
سوزن  مکانیکی  نوسان  به  اضافی  نوسانی  مؤلفه های  الکتریکی( 
اندازه گیری   برای  قفل شونده  تقویت کننده  یک  از  می شود.  اضافه 
فرکانس  با  الکتریکی  نیروی  مؤلفه  تا  می شود  استفاده   VCPD
خروجی  سیگنال  آیند.  بدست   VAC و   VCPD تابع   ،)Fω(زω
VDC مستقیماً  VCPD و  تقویت کننده قفل شونده با اختالف بین 
متناسب است. چنانچه سیگنال خروجی تقویت کننده قفل شونده 
خنثی شده و Fω برابر صفر شود، مقدار VCPD می تواند به وسیله 
مقدار  نتیجه  در  شود.  اندازه گیری  سوزن  به   VDC ولتاژ  اعمال 

VDC برای هر نقطه روی سطح نمونه بدست آمده و نقشه تابع 
بوجود  نمونه  برای کل مساحت سطح  را  پتانسیل سطحی  یا  کار 

می آورد ]37-36[. 

           اصول کار میکروسکوپ پروبي نیروی کلوین و حالت های 
مختلف آن  

نیروی  میکروسکوپ  کار  اساس  شد،  عنوان  نیز  قباًل  چنانچه 
اتمی با روش کلوین تلفیق شده و منجر به ایجاد روش میکروسکوپ 

نیروی کلوین گردید.
قرار  استفاده  مورد  و  شده  طراحی  اتمی  نیروی  میکروسکوپ 
گرفت ولی به مرور ویژگی های دیگری مانند یک مولد سیگنال که 
سیگنال الکتریکی ولتاژ AC را به کار می گیرد، نیز بدان اضافه شد. 
این سیگنال معادل فرکانس تشدید پایه سوزن است. البته با این 
طراحی نمی توان پایه سوزن را به تشدید وادار نمود ) مشابه آنچه 
که در ضربه زنی AFM روی می دهد(. در واقع این اختالف پتانسیل 
)پتانسیل  سطح  در   DC ولتاژ  و  سوزن  پایه  در   AC ولتاژ  بین 
سطح یا تابع کار( است که موجب ارتعاش پایه سوزن می شود. ولتاژ 
نمونه موجب  و  بین سوزن  پتانسیل  اختالف  ایجاد  با   AC بایاس 
فرکانس تشدید پایه سوزن می شود. یک جریان خنثی در سیستم  
میکروسکوپ نیروی کلوین تنظیمات این ولتاژ AC را بعهده دارد 
تا  اپراتور دستگاه متوجه این مهم گردد که ارتعاش سوزن ناشی از 
پتانسیل سطح است یا این که تابع کار در نمونه این ارتعاش را ایجاد 
نموده است. ولتاژ AC  اعمال شده بر سوزن به عنوان تصویر ثبت 
از مجموع  تابعی  انحراف در پایه سوزن  و ضبط می شود. هر گونه 
نیروهایی است که بین نمونه و سوزن دستگاه وجود دارد. رابطه بین 

این تراکنش های انرژی با معادله زیر بیان می شود:

در معادله فوق، ارتباط بین انرژی و ولتاژ خازن بیان شده است 
که در آن C  ظرفیت خازن ،V ولتاژ AC یا DC  و ω فرکانس 
تشدید است. در اغلب موارد به منظور باال بردن حساسیت دستگاه، 
سیگنال AC  را در حدود فرکانس تشدید ثانویه تنظیم می کنند 

]36-37و33[. 
بر  AFM می تواند عالوه  داده شد،  توضیح  قباًل  همان طور که 
حالت تماسی، در دو حالت  ضربه اي و غیرتماسی نیز نیروهای اتمی را 
آشکار نماید. در KPFM نیروی الکترواستاتیک Fω می تواند به وسیله 
این دو حالت آشکارسازی شود. حالت نوسانی در KPFM می تواند 
 VCPD به وسیله  که   ω در  تیرک  نوسان  دامنه  از  مستقیماً  را   Fω
به   VDC منظور،  این  برای  کند.  اندازه گیری  القا می شود،   VAC و 
سوزن اعمال می شود تا دامنه اندازه گیری شده را خنثی نموده و از 
این طریق VCPD را اندازه گیری نماید. در حالت غیرتماسی روش 
KPFM، Fω به وسیله جابه جایی فرکانس در ω آشکار می شود و

VDC  به سوزن اعمال می شود تا جابه جایی فرکانس را خنثی کرده 
و بدین ترتیب VCPD را اندازه گیری نماید ]38[.

از سوزن  با استفاده  KPFM می توان  این، در روش  بر  عالوه 



شماره 2 تابستان 1392
تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایرانفصلنامه 
w

w
w

.n
a

n
o

la
b

.i
r 

ت 
اال

مق

4 1

AFM توپوگرافی و VCPD را  به صورت همزمان اندازه گیری نمود. 
بنابراین الزم است از یک روش خاص برای جداسازی سیگنال مربوط 
به توپوگرافی از سیگنال مربوط به VCPD اندازه گیری شده، استفاده 
شود. در دستگاه KPFM، معموالً VAC در فرکانسی باالتر از پهنای 
میان  تداخل  از  تا  می شود  تنظیم  توپوگرافی  بازخورد  سامانه  باند 
اندازه گیری توپوگرافی و CPD جلوگیری شود. در حالت ضربه اي 
فرکانس  نخستین  در  نوسان  به وسیله  توپوگرافی   ،KPFM روش 
تشدید سوزن اندازه گیری می شود و VCPD به وسیله دامنه نوسان 
در فرکانس تشدید دوم سوزن بدست می آید. تیرکی که به صورت 
در  تشدید  پیک  چندین  دارای  معموالً  می یابد،  ارتعاش  مکانیکی 
طیف دامنه – فرکانس نوسان می باشد. معموالً دومین پیک تشدید 
است.  اول  تشدید  فرکانس  پیک  به  نسبت  بیشتری  پهنای  دارای 
از یک سوم پیک فرکانس تشدید  دامنه پیک تشدید دوم معموالً 
اول کمتر است و فرکانس پیک تشدید دوم معموالً 6 برابر فرکانس 
تشدید اول است. VAC در فرکانس رزنانس دوم تنظیم می شود تا 
بتواند سوزن را با نیروی الکتریکی برانگیخته کند، در حالی که از 
فرکانس تشدید اول برای کنترل ارتفاع سوزن استفاده می شود. با 
از  VCPD می توانند  این روش ها، توپوگرافی و سیگنال  از  استفاده 
یکدیگر جدا شوند. برعکس، در حالت غیرتماسی، سوزن به صورت 
مکانیکی در فرکانس تشدید اول برانگیخته می شود. VAC باعث القا 
مدوالسیون نیروی الکترواستاتیک می شود که به وسیله افزوده شدن 
نوسان در تغییر فرکانس نوسان مکانیکی سوزن آشکار شده و باعث 

جدا شدن توپوگرافی و سیگنال VCPD می شود ]38- 3۹[.
نوسان  VCPD در حالت  اندازه گیری  توان تفکیک فضایی در 
روش  در  است.   باالتر  مراتب  به  دامنه  نوسان  حالت  از  فرکانس 
بوسیله  و  دامنه  نوسان  حالت  در  الکتروستاتیک  نیروی   KPFM
فرکانس،  نوسان  در  که  حالی  در  شود  می  آشکار  تیرک  نوسان 

گرادیان نیروی الکتروستاتیک با جابجائی فرکانس تیرک تشخیص 
داده می شود.  به هر حال محدوده تشخیص گرادیان نیرو کوچکتر 

از خود نیرو  است ]3۹[.
 آشکارسازی نیروی الکترواستاتیک به عنوان آشکارسازی دوربرد 
نیروی  گرادیان  آشکارسازی  که  حالی  در  می شود،  گرفته  نظر  در 
برهم کنش   KPFM روش  در  است.  برد  کوتاه  الکترواستاتیک 
الکترواستاتیکی )ناشی از نوسان دامنه (، اساساً بین نوک سوزن و 
سطح نمونه روی می دهد و از این رو در این حالت، توان تفکیکی 
نوسان  در حالت  اما  است.  نوک سوزن  ابعاد  معادل  تقریباً  فضایی 
فرکانس، برهم کنش الکترواستاتیک سوزن و تیرک با نمونه از رویه 
آشکارسازی دوربرد تبعیت می نماید  و توان تفکیک فضایی بر اثر 

تأثیر متقابل متوسط سوزن و تیرک کاهش می یابد ]3۹-36[.
به هر حال، با اندازه گیری پتانسیل سطحی در این روش می توان 

اطالعات زیر را از این دستگاه بدست آورد:

متقابل  تأثیر  نتیجه  به عنوان  موضعی  سطحی  پتانسیل    
مولکول های دوقطبی )گروه هایی با سرهای قطبی (

  تفاوت ثابت های دی الکتریک
  میزان نازکی الیه های روکش دار شده

  نقشه خوردگی سطح فلزات
 ، نیمه هادی ها  در  سطحی  پتانسیل  اختالف  تفاوت  از  اطالع    

ترانزیستورها، LED و غیره
  آگاهی یافتن از نقشه پتانسیل سطح  ]4و3۹-36[

می دهد.  نشان  را   KPFM آزمایشگاهی  دستگاه  شماي   6 شکل 
را  فرکانس  و  دامنه  در  نوسان  حالت های  سامانه  پایینی  بخش 
اندازه گیری توپوگرافی نشان می دهد و بخش باالیی اجزای  برای 
و   KPFM کنترل کننده  شامل  که  را   CPD نقشه  ترسیم 

شکل 6:  شماي سامانه KPFM که حالت های نوسان در فرکانس و دامنه را نشان می دهد. بخش پایینی دیاگرام حالت غیرتماسی سامانه AFM برای 
تصویربرداری توپوگرافی است و بخش باالیی سامانه KPFM برای اندازه گیری CPD است ]40[.
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و  چین  نقطه  خط  می دهد.  نشان  است،  قفل شونده  تقویت کننده 
در  نوسان  حالت های  آرایش  نشان دهنده  دیاگرام،  در  توپر  خط 
 Vac روش  این  در  هستند.   KPFM روش  در  وفرکانس  دامنه 
خروجی  و  شده  اعمال  سوزن  به  قفل شونده  تقویت کننده  از 
حالت  در  می دهد.  بازگشت  را   )OSC )خروجی  ولتاژ  سیگنال 
غیرتماسی، جابه جایی سیگنال فرکانس )Δf( به دو شاخه ارسال 
و  توپوگرافی می رود  برای رسم   Z تنظیم کننده  به  یکی  می شود: 
تقویت  این  که  فرستاده شده  قفل شونده  تقویت کننده  به  دیگری 
به  و  کرده  استخراج   Vac فرکانس  همان  با  را  سیگنال  کننده، 
Vdc اعمال   با  کنترل کننده،  KPFM می فرستد.  کنترل کننده 

خروجی  سیگنال  کردن  خنثی  برای  را  بازخورد  این  سوزن،  به 
 Vac نوسانی،  حالت  در  می دارد.  نگه  قفل شونده  تقویت کننده 
به  سوزن،  نوسان  دوم  تشدید  پیک  به عنوان  و  فرکانس  همان  با 
برانگیخته  الکتریکی  نیروی  با  را  سوزن  تا  می شود  اعمال  سوزن 
پایین  فرکانس  است:  مؤلفه  دو  دارای  سوزن  نوسان  دامنه  کند. 
)پیک تشدید اول( که به وسیله نوسان مکانیکی تنظیم می شود و 
فرکانس باال )پیک تشدید دوم( که به وسیله Vac تنظیم می شود. 
یکدیگر  از  را  پایین  و  باال  فرکانس  با  سیگنال های  میانی  فیلتر 
توپوگرافی  تنظیم  برای  پایین  فرکانس  با  سیگنال  می کند.  جدا 
استفاده می شود. فرکانس با تشدید باال مستقیماً به تقویت کننده 
قفل شونده فرستاده می شود. کنترل کننده KPFM، با استفاده از 

مؤلفه فرکانس تشدید دوم، CPD را اندازه گیری می کند ]40[.

KPFM و   پروب هــای مـورد استفــاده در روش 
آماده سازی آنها 

به منظور تهیه تصویری با توان تفکیک بسیار باال، آماده سازی 
نکته  اتم،  مقیاس  نوک حساس در  با    AFM سوزن های رساناي 
می شود.  محسوب   KPFM روش  به  تصویربرداری  در  اساسی 
روش های مختلفی برای آماده سازی این نوع سوزن ها وجود داردکه 

در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود:

   رایج ترین روش، استفاده از تیرک سیلیسیمي آالییده   است که  
با استفاده از بمباران +Ar روی این تیرک عملیات حرارتی انجام شده 
و به دنبال آن الیه اکسید موضعي و دیگر ناخالصی ها از روي سطح 
توان  با  تصویری  معمول،  به طور  سوزن  این  می شود.  زدوده  سوزن 
تفکیک باال تولید می کند ولی این احتمال نیز وجود دارد که اتم های 

سطحی کنده شده ودر نتیجه تابع کار سوزن تغییر یابد]8-۹[. 

   برخی از سوزن های تجاری مانند سوزن تیرک های Si با پوشش 
با توان تفکیک زیرنانومتر  را   KPFM نیز می توانند تصاویر  Pt/Ir
فراهم آورند. سوزن های پوشش دار Pt/Ir به آماده سازی قابل توجهی 
نیاز ندارند ولی توان تفکیک فضایی پایین تری را فراهم می کنند. ]7[

آن حرارت  بدنبال  و   HF با   Si    حکاکی مرطوب سوزن های 
دادن سوزن در دماي باال نیز روش موفقی برای دستیابی به تصاویر 
جایگزین  روش،  است.این  باال  بسیار  تفکیک  توان  با   KPFM
مناسبی برای بمباران یونی است که به منظور زدودن اکسیدهای 

موضعي انجام می شود. ]41[

 Cr یا   Au نازک  بسیار  با الیه   Si تیرک های  دادن  پوشش     
با  تصاویری  تهیه  موجب  نیز  نانومتر(  چند  ضخامت  با  )معموالً 
ایجاد می شود. سوزن های   KPFM باالیی در  توان تفکیک بسیار 
آنها  تابع کار سوزن در  بنابراین  و  بوده  فعال  Cr کمتر  با پوشش 
پایدارتر است. البته باید توجه داشت برای دستیابی به توان تفکیک 

فضایی بهتر الزم است ضخامت الیه پوشش بهینه شود. ]10[

   تجزیه الیه های اکسیدی در سوزن با روش نشر میدانی تحت 
UHV نیز می تواند توان تفکیک زیرنانومتر را به وجود آورد. برای 
این منظور یک رشته سیم تنگستنی در نزدیکی تیرک قرار داده 
می شود و یک ولتاژ باال بین سیم تنگستن و سوزن برقرار می شود. 
زدوده شدن  باعث  سوزن  به  تنگستن  رشته  از  الکترونی  تونل زنی 

اکسیدهای موضعي می شود ]11[.

رسانا،  سیلیسیمي  سوزن  آماده سازی  برای  روش  ساده ترین     
تماس مالیم انتهای سوزن با سطح نمونه برای زدودن اکسیدهای 

موضعي است ]42[.

اندازه  های  سامانه  دیگر  با   KPFM روش  مقایسه    
گیری پتانسیل سطحی  

پتانسیل سطحی یا تابع کار نمونه می تواند به وسیله روش های 
سنجی  طیف   ،14)KP(کلوین پروبی  روش  مانند  دیگری  مختلف 
 16)SEM(الکترونی روبشی  میکروسکوپی  و   15)PES(فتوالکترون
با جریان القایی پرتو الکترونی)EBIC(17 مورد بررسی قرار گیرد. 
و سطح  پروب  میان  را   KPFM، CPD روش  مشابه   KP روش 
نمونه اندازه گیری می کند. اساس کار KP و KPFM مشابه هم 
است ولی KP یک روش میانی است که در آن مقدار CPD برای 
نمونه  سطح  برای  را   CPD نقشه  و  شده  اندازه گیری  نمونه  کل 
فراهم نمی کند. روش PES نیز انرژی الکترون های منتشر شده از 
 PES سطح نمونه در اثر تحریک فتونی را اندازه گیری می کند. روش
با تفکیک باال و  ارزیابی زاویه ای می تواند برای تعیین ساختار نوار 
الکترونی نمونه مورد استفاده قرار گیرد. روش SEM نیز می تواند 
ساختار الکترونی موضعی سطح نمونه های نیمه هادی را با استفاده 

از اندازه گیری EBIC مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ]43[.
به وسیله  نیمه هادی  نمونه  EBIC هنگامی که سطح  در روش 
الکترون های پر انرژی )معموالً چند KeV( بمباران می شود، زوج های 
حفره ایجاد می شود. الکترون ها و حفره های ایجاد شده  الکترون – 
میدان  هرگونه  غیاب  در  کنند.  حرکت  نمونه  در  آزادانه  می توانند 
الکتریکی، این الکترون ها و حفره ها به صورت تصادفی حرکت کرده 
الکتریکی  میدان  یک  که  هنگامی  می پیوندند.  یکدیگر  به  اغلب  و 
موضعي بر روی نمونه نیمه هادی برقرار می شود، این میدان الکتریکی 
 EBIC محلی می تواند حفره ها و الکترون ها را از یکدیگر جدا کرده و
می تواند از میان نمونه جریان پیدا کند. EBIC دارای ارتباط خطی با 

میدان الکتریکی محلی روی سطح نمونه است. 
الکتریکی  از میدان  تابعی  )به صورت   EBIC پایش سیگنال  با 
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نقشه  نمونه،  سطح  در  الکترونی  پرتو  روبش  طول  در  موضعي( 
فضایی  تفکیک  توان  می شود.  ترسیم  نمونه  سطحی  پتانسیل 
KPFM از روش های PES و EBIC بیشتر است. حساسیت روش 
 PES در اندازه گیری پتانسیل سطحی یا تابع کار با روش KPFM
قابل مقایسه است ولی از روش KP کمتر است. معموالً از مقیاس 
آزمایشگاهی PES برای اندازه گیری ساختار نوار الکترونی سطح کل 
نمونه استفاده می  شود. توان تفکیک فضایی با بهبود منبع الکترون و 
آنالیزکننده انرژی الکترون تا 3µm افزایش می یابد. هنگامی که از 
یک منبع تابش سینکروترون برای PES استفاده می شود، دستیابی 
به توان تفکیک فضایی باالتر از 100nm امکان پذیر می شود ]44[.

باشد.   70nm تا  می تواند   EBIC روش  فضایی  تفکیک  توان 
پتانسیل  اندازه گیری  در  معایبی  دارای   EBIC روش  هرحال،  به 
نیمه هادی  نمونه های  برای  تنها  روش  این  نمونه هاست.  سطحی 
 – الکترون  زوج های  از  که  را  جریانی   EBIC زیرا  اجراست،  قابل 
حفره بوجود می آید، اندازه گیری می کند. عالوه بر این، تعیین کمی 

پتانسیل سطحی مطلق دشوار است و ارتباط بین EBIC و مقدار 
تعیین نمی شود. در جدول 1،  به صورت فیزیکی  پتانسیل سطحی 
 KPFM، KP، توان تفکیک فضایی و توان تفکیک انرژی روش های

PES و SEM ارائه شده است ]45[.
روش KPFM در مقایسه با سایر روش ها دارای توان تفکیک 
ولی  است،  بهتری  نسبتاً  انرژی  حساسیت  با  همراه  باالتر  فضایی 
کار  تابع  یا  مطلق  پتانسیل سطحی  اندازه گیری  در  معایبی  دارای 
نمونه است. نخست این که اندازه گیری پتانسیل سطحی مطلق با 
این  برای  نیاز دارد.  تابع کار پروب  اندازه گیری  به   KPFM روش 
تابع  که  نمونه ای  روی  بر   KPFM پروب  است  الزم  نیز  موضوع 
کارش به خوبی تعیین شده است، کالیبره شود. بنابراین الزم است 
دو اندازه گیری انجام شود، یکی بر روی سطح نمونه مرجع و دیگری 
روی سطح نمونه. نیاز به تبادل دو نمونه زیر پروب KPFM، دقت 
اندازه گیری را کاهش می دهد. روش های PES و SEM به هنگام 

به  نیازی  نمونه،  سطح  ظرفیت  یا  سطحی  پتانسیل  اندازه گیری 
کالیبراسیون پروب ندارند ]46[.

مواد  به وسیله  نیمه هادی،  نمونه  سطح  که  مواردی  در  دوم، 
تنها   KPFM روش  حالت  این  در  باشد،  شده  پوشیده  جاذب 
می تواند متوسط تغییرات پتانسیل سطحی را در مقیاس مولکولی 
اندازه گیری نمایدو قادر به تشخیص میزان خمش سطحی جاذب و 
دو قطبی های سطحی که به وسیله جاذب بر روی سطح نیمه هادی 

بوجود آمده است نمی باشد. 
روش های PES می توانند طیف کلی توزیع پتانسیل سطحی را 
تهیه نموده و امکان تعیین ساختار کامل نوار الکترونی سطح نمونه 
را فراهم نماید. با مقایسه ساختار نوار الکترونی سطح تمیز با سطح 
دارای جذب شده که به وسیله روش PES اندازه گیری شده اند، سهم 
خمیدگی نوار و دوقطبی سطحی می تواند به صورت مستقل تعیین 

شود ]46-48[.
سوم، تغییر ناگهانی در ارتفاع سطح نمونه و توپوگرافی می تواند 

باعث از هم گسیختگی دقت اندازه گیری در روش KPFM شود. در 
روش KPFM الزم است فاصله سوزن – نمونه در طول اندازه گیری 
 Fes  از تداخل گرادیان ظرفیت )معادله تا  ثابت نگه داشته شود 
جلوگیری   )5 رابطه   Fω )معادله  سطحی  پتانسیل  در   )1 رابطه 
به عمل آید. هنگامی که در طول اندازه گیری KPFM یک تغییر 
به  مربوط  عبارت  می دهد،  روی  توپوگرافی  و  ارتفاع  در  ناگهانی 
گرادیان ظرفیت در معادله مربوط به Fω می تواند تغییر کند. تغییر 
در گرادیان ظرفیت می تواند در نیروی الکتریکی بین سوزن و نمونه 
شده،  اندازه گیری  سطحی  پتانسیل  مقدار  بنابراین،  کند.  تداخل 
همیشه معرف پتانسیل سطحی بین سوزن و نمونه نیست. در مقابل، 
 KP، PES اندازه گیری شده به وسیله روش های  پتانسیل سطحی 
و SEM به فاصله سوزن – نمونه وابسته نیستند ]1و4و38و4۹[. 

پتانسیل سطحی  از  تصویر  تهیه  برای   KPFM چهارم، روش 
نمونه، به زمان نسبتاً طوالنی نیاز دارد )حدوداً بین یک تا دو ساعت(. 

جدول 1 : مقایسه روش میکروسکوپی پروبی نیروی کلوین، روش پروبی کلوین، طیف سنجی نشر نوری و میکروسکوپی روبشی الکترونی برای 
اندازه گیری پتانسیل سطحی ]43-45[.

توان تفکیک فضاییتوان تفکیک انرژیتوضیحروش

KPFMموضعي در سطح نمونه CPD 20-5اندازه گیریmeV 10nm باالتر از

KPموضعي برای کل سطح نمونه CPD 1اندازه گیریmeVمتوسط کل سطح نمونه

PES20اندازه گیری طیف سنجی انرژی برای کل سطح نمونهmeV100nm باالتر از

SEM اندازه گیری پرتو الکترونی القا کننده جریان برای تهیه
باالتر از 70nmیک روش کمی نیستنقشه پتانسیل سطحی
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را  سطحی  پتانسیل  و  سطح  توپوگرافی  می تواند   KPFM روش 
کند.  اندازه گیری  همزمان  به صورت   AFM سوزن  از  استفاده  با 
می کند،  روبش  باال  سرعت  با  را  نمونه  سطح  سوزن  که  هنگامی 
ممکن است تداخل شدیدی بین سیگنال های توپوگرافی و پتانسیل 
سطحی بوجود آید. در نتیجه، برای پرهیز از این تداخل، تنظیمات 
پهنای نوار توپوگرافی و پتانسیل سطحی محدود می شود. همچنین 
PES با توان تفکیک باال بسیار آهسته است . به هر حال، مهمترین 
ابعاد  در  نمونه  سطح  پتانسیل  نقشه  ارائه   ،KPFM روش  مزیت 
کوچک است. به وسیله این میکروسکوپ تصویرهای زیبایی با توان 
تفکیک باال از نمونه ارائه می شود که در مقایسه با سایر روش های 

طیف سنجي کیفیت باالتری دارند ]38[. 

 نتایج بدست آمده از میکروسکوپ روبشي کلوین 
 

این  به  به کامپیوتر متصل  اتمی  نیروی  خروجی میکروسکوپ 
دستگاه یک مجموعه از مشخصات کارتزین    )x ,y ,z( است . در 
 )V( میکروسکوپ نیروی کلوین به این مجموعه از اطالعات پارامتر
 )x ,y ,z ,V( با 4 مؤلفه  نقطه  اضافه می شود و اطالعات هر  نیز 
بیان می شود. کامپیوتر متصل به دستگاه این مجموعه  اطالعات را 
پردازش نموده و توپولوژی سطح که تابعی از پتانسیل سطح است، 
ارائه می شود. شکل 7 نقشه ای از سطح مواد را درساختار سطحی 
ریه نشان می دهد. تصویر سمت چپ تصویر AFM و تصویر سمت 
راست KPFM ریه است که در آن اختالف رنگ تصاویر ناشی از 

اختالف پتانسیل سطوح است ]27[.

نمونه هایی از کاربرد میکروسکوپ روبشي کلوین 

از آنجایی که تابع کار و پتانسیل سطحی، به شدت از پدیده های 
فیزیکی و شیمیایی که در سطح ماده روی می دهند، تأثیر می پذیرند، 
روش KPFM اطالعات مهمی را درباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی 
سطح ماده که در درک پدیده های شیمیایی و فیزیکی سطح فلز - 

نیمه هادی و ابزارهای مربوطه ضروری است، فراهم می کند.

 بررسی الیه هاي بالگت- النگ مویر18 به وسیله میکروسکوپ 
پروبي روبشی سطح1۹  

 یاگی و همکارانش20 در این تحقیق نحوه تفکیک فاز و جهت گیری 
مولکول ها را در مخلوطی از  هیدروکربن ها و فلوروکربن ها مورد بررسی 
و   AFM دستگاه  دو  توانمندی های  از  منظور  این  برای  دادند.  قرار 
KPFM بهره گرفتند. در این مطالعه از یون های متفاوتی در محلول های 
از  استفاده  این مطالعه نشان داد که هنگام  نتایج  استفاده شد.  بافر 
کاتیون های Ca، حوزه های تشکیل شده با زماني که از کاتیون های 
پلیمری استفاده مي شود، متفاوت است. در این تحقیق مشخص شد، 
وقتی مخلوط فقط از هیدروکربن تشکیل شده است، پتانسیل سطح 
باشد.  فلوروکربن ها  است که مخلوط حاوی  زمانی  از  باالتر  به مراتب 
میزان پتانسیل به نسبت HC:FC کاماًل وابسته است و هرگونه نوسان 

در این نسبت بر میزان پتانسیل سطح مؤثر است ]50[.

 ارزیابی قابلیت امتزاج چربی در دو تک الیه دو جزئی 
EFM با استفاده از

گود من21 و همکارانش قابلیت امتزاج و رفتار فازی تک الیه های 
دو جزئی L-B را بررسی نمودند. در این آزمایش، میزان پتانسیل 
بود.  متفاوت  آن  تئوری  میزان  با  استئارات  متیل  تجربی  سطحی 
دلیل این اختالف آن است که انتهای اسیدهای چرب بر روی متیل 
این مهم  به  توجه  با  و  قرار می گیرند  به صورت شیب دار  استئارات 
که دستگاه KPFM فقط دوقطبی های راست گوشه را اندازه گیری 
به وجود  اختالف  عملی  و  تئوری  مقادیر  بین  بنابراین  می کند، 

می آید]51[. 

تعیین میزان پتانسیل سطح در مواد سطحی ریه 
مواد سطحی  پتانسیل سطح  میزان  در سال 2006  لئوننکو22 
ریه را تعیین نمود. در هنگام انقباض ریه مواد فعال سطحی ریه به 
صورت دوالیه ای و چندالیه ای، مواد مازاد را آزاد می کنند. در برخی 
از موارد مشاهده شده است که در برخی از مناطق ریه این الیه های 
چربی پتانسیل متفاوتی نسبت به الیه اولیه خود دارند. دلیل این 
انتهای  با  که  باشد  پروتئین هایی  از حضور  ناشی  اختالف می تواند 

.]27[ ) AFM سمت چپ تصویر ،  KFPM شکل 7: تصویر مواد سطحی ریه )سمت راست تصویر
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اسیدهای چرب دوقطبی های مولکولی ایجاد کرده اند ]27[.   

بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای فلزی 

ابزارهای جدیدی  در  فلزی  نانوساختارهای  اخیر،  در سال های 
مانند کاتالیست های ناهمگن با کارایی باال و حسگرهای شیمیایی/ 
این  در  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  باال  حساسیت  با  بیولوژیک 
زیرالیه ها  و  فلزی  نانوساختارهای  میان  بار  انتقال  درک  کاربردها، 
الیه  و  فلزی  نانوساختارهای  بین  و  ناهمگن(  کاتالیست های  )در 
شیمیایی/  حسگرهای  )در  شیمیایی/بیولوژیک  مولکول های  میانی 
پتانسیل های  ذاتی  به طور  بار  انتقال  است.  مهم  بسیار  بیولوژیک( 
 KPFM روش  بنابراین،  می کند.  تنظیم  را  فلزی  نانوساختارهای 
درک و بینش کلی نسبت به فیزیک نانوساختارهای فلزی و کاربرد 

آنها در ابزارها فراهم می آورد ]2و52[.
نانوساختارهای  کار  تابع  و همکارانش  مطالعه گریل23  در یک 
طال و وابستگی آن به اندازه نانوساختار را بررسی کردند. در شکل 
a(8( و )b( توپوگرافی و نقشه تابع کار نانوساختارهای طال که بر 
روی سطح InSb)001( در 400K رشد یافته اند، نشان داده شده 
است. طال عمدتاً در جزایری به شکل مستطیل رشد می یابد. ارتفاع 
نوعی نانوساختــار طال در حد تک الیــه  ) با ضخــامت تقریبی 

nm 2/0( است ]2و41و53[.
رسم نقشه تابع کار، جزئیات بیشتری درباره توپوگرافی سطح 
توپوگرافی  تصویر  در  که  کوچکی  اجزاء  می دهد.  قرار  اختیار  در 
مشاهده  سختی  به  توپوگرافی  در  تغییرات  بودن  بزرگ  بدلیل 

در  هستند.  تشخیص  قابل  کار  تابع  سیگنال  کمک  به  می شوند، 
شکل a(8( و )b(، اشکال کوچک میان نانوساختارهای طال به وسیله 
این شکل های کوچک همانند  تابع کار  پیکان نشان داده شده اند. 
نانوساختارهای طال هستند که نشان می دهد ترکیب شیمیایی این 
 KPFM طرح های کوچک همانند نانوساختارهای طالست. روش
می تواند اطالعاتی را درباره ترکیب شیمیایی طرح هایی با مقیاس 
اندازه گیری شده برای  تابع کار  نانو در اختیار قرار دهد. گراهام24 
سامانه Au/W)001( را که با پوشش تک  الیه با ضخامت تقریبی 
3 نانومتر طال اشباع شده است، را گزارش نموده که این مقدار به 
میزان تابع کار توده طال نزدیک است. واکنش های ماده جذب شده 
– زیرالیه نیز قابل مشاهده هستند. کنتراست بین نانوساختارهای 
معکوس  باال  بسیار  دمای  در  حرارتي  عمل  از  بعد  زیرالیه  و  طال 
می شود، زیرا نانوساختارهای طال بعد از حرارت در دماي باال، که 
در پی فرایند ترسیب در 650K به مدت h2 انجام می شود، دارای 
امر نشان می دهد  این  به زیرالیه است.  پایین تری نسبت  تابع کار 
که نانوساختار طال ممکن است با زیرالیه InSb واکنش داده و با 
اتم های In آلیاژ تشکیل دهد که در نتیجه باعث کاهش تابع کار 
نانوساختار می شود. توجه داشته باشید که پتانسیل سطحی زیرالیه 

InSb بعد از عمل حرارت دادن، تغییر نمی کند ]2و53[. 

بررسی انتقال بار در کاتالیست های نانوساختار فلزی 

 MgO یا TiO2 نانوساختارهای فلزی که بر روی الیه نازکی از
کاتالیستی  خواص  اکسیداسیون  واکنش های  در  می شود،  نشانده 

شکل 8: نمایش توپوگرافی و تابع کار نانوساختارهای طال بر روی سطح )InSb)001 در دو حالت بدون عملیات حرارتي و همراه با حرارت دادن بعد 
از مرحله ترسیب. )a( توپوگرافی در حالت غیرتماسی روش KPFM و )b( نقشه تابع کار مربوطه برای تک الیه طال با ضخامت تقریبی0/2 نانومتر 
که بر روی سطح InSb)001( در دمای 400K رشد یافته است. )c( توپوگرافی در حالت غیرتماسی روش KPFM و )d( نقشه تابع کار مربوط به 
طالی ترسیب شده بر روی سطح InSb در دمای 300K رشد یافته و سپس در دمای 650K به مدت h2 حرارت دیده است. طرح های کوچک میان 

نانوساختارهای طال در شکل های a(8( و )b( به وسیله پیکان هایی مشخص شده اند ]2و53[.
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بررسی  کاتالیستی،  واکنش های  در  می دهند.  نشان  فوق العاده ای 
انتقال بار میان نانوساختار فلزی و الیه های اکسیدی پایه بسیار با 
پایه می تواند  به  نانوساختار فلزی  از  بار  انتقال  اهمیت است، زیرا 
واکنش های کاتالیستی را در سطح فلز تحت تأثیر قرار دهد. اخیراً 
غیر  حالت  در   AFM/KPFM سامانه  از  همکارانش  و  گراس 
تماسی برای بررسی اتم های منفرد روی سطح استفاده نموده اند. 
KPFM نه تنها امکان به تصویر کشیده  آنها نشان دادند، روش 
شدن اتم های منفرد را فراهم می آورد، بلکه می تواند برای تشخیص 
استفاده شود نیز  عایق  نازک  الیه های  در  منفرد  اتم  بار   وضعیت 

]2 و 54 و 55[.
شکل a-۹ اتم های طالی نشانده شده بر روی الیه فوق العاده 
 ،b-۹ 111( نشان داده شده است. در شکل(Cu روی NaCl نازک
جابه جایی سیگنال های فرکانس در حالت تصویربرداری ارتفاع ثابت 
ثبت شده است. باردار شدن یک اتم طال به وسیله یک بار الکترون، 
باعث افزایش نیرو به میزان چند پیکونیوتن در سوزن می شود که 
نشان می دهد در اتم طال با بار منفی )-Au( نیروی جذبی از اتم 
خنثی )°Au( بیشتر است. تئوری تابع دانسیته نشان می دهد که 
با قابلیت پالریزه شدن یونی باال مسئول پایداری دو   NaCl الیه
یون  به  طال  اتم  روی  اضافی  الکترون  می باشد.  مختلف  بار  حالت 
-Cl در زیر اتم طال نیرو وارد کرده و آن را به طرف پایین می راند، 

درحالی که یون های +Na مجاور به طرف باال حرکت می کنند. این 
الگو یک پتانسیل جذبی برای بار اضافی روی اتم طال بوجود می آورد 
این  دارد.  فرکانس مطابقت  میزان جابه جایی مطلق  افزایش  با  که 
کار حساسیت بسیار باالی آشکارسازی الکترون بار منفرد را نشان 
)معموالً  کوچک  بسیار  نوسان  دامنه  در  تصویربرداری  با  می دهد. 
40pm( و دمای پایین )K5( می توان به این حساسیت فوق العاده 

باال دست یافت ]55[.

در شکل a,b( 10( تصاویر توپو گرافی و پتانسیل سطح نمونه  
نمایش  به  را  است  شده  تمیز  خالء  فوق  محیط  در  که   KC l
به  کار  تابع  پتانسیل  تصویر  در  روشن  های  مشخصه  می گذارد. 
میزان 0/7 الکترون ولت بیشتر از بقیه سطح را نشان می دهد که 
نانو  انتقال بار ناشی از نقایص  به نقایص بار نسبت داده می شود. 

ساختار طال باعث افزایش تابع کار می شود ]56[.
Pt/TiO2 کاربردهای فراوانی در خالص سازی آب و تشخیص 
الکترون های   uv نور  تابش  با  دارد.  گازی(  )حسگرهای  گاز 
کرده نفوذ  ساختار  نانو   Pt درون  به   TiO2 از   تهییج شده 
تغییر    Pt/TiO2 ترکیب بار  توزیع  نحوه  نتیجه   ]56 و57[ در 

می نماید ]13و5۹[.
باال  تفکیک  با  کار  تابع  برداری(  )نقشه  نگاشت  از  استفاده  با 
روی سطوح  بر  ماده جذب شده  تفاوت های ساختاری  به  می توان 
 ،TiO2 جذب شده بر سطح Pt پی برد به عنوان مثال در مورد
تابع کار بین 0/24 تا 0/28 الکترون ولت در نوسان است .در شکل 
)11( نگاشت تابع کار Pt  جذب شده بر سطح TiO2 آورده شده 
و  توپوگرافی  تصویر  نشان دهنده  به ترتیب   a- b  11 شکل  است. 
نفوذ  مبین  هستند. خطوط    TiO2 بر سطح   Pt کار  تابع  نقشه 
حرارتی ماده جاذب بر روی سطح هستند . با مالحظه هیستوگرام 
نمایانگر  روشن  نقاط  که  می شود  مشخص   )a( توپوگرافی  و   )c(
Pt نانوساختار هستند که ارتفاع  آنها بین 0/12 تا 0/48 نانومتر 
 4 تا   2 بین  ذرات  نانو  این  قطر  و  نانومتر(   0/3 ارتفاع  )میانگین 
 )b( در  روشن تر  مناطق  می باشد.  نانومتر(   3/2 )میانگین  نانومتر 
Pt نسبت  نانوساختار  تابع کار  بزرگ تر است.  توابع کار  به  مربوط 
به TiO2 کوچکتر است. به نظر می رسد که تشکیل دوقطبی های 
الکتریکی ناشی از انتقال بار الکترونی بین نانو ساختار Pt و سطح 
TiO2 است و باعث تفاوت تابع کار بین  نانوساختار Pt و سطح 

شکل 9: شماي اندازه گیری AFM و جابه جایی فرکانس برای طالی جذب شده روی a( .)111(NaCl/Cu( مدل هندسی دستگاه آزمایشی برای 
اندازه گیری AFM برای حالت های Au-/NaCl، Au.Cl و +Na که به ترتیب با رنگ های طالیی، سبز و آبی نشان داده شده است. )b( جابه جایی 
فرکانس ثبت شده در ارتفاع ثابت )3Å(. )c/0=mV. A 5-=0A. V/5=Δz( خط روبش جابه جایی فرکانس از مرکز °Au و-Au در شکل )b( نشان 

داده شده است. مقیاس رنگ در )c( مقادیر Δf را به صورت سه بعدی در امتداد خط برش نشان می دهد ]55[.
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.Pt شکل 11: نمونه ای از انتقال بار در نانوساختار
)a( توپوگرافی

TiO2 تبخیر شده بر سطح Ptنقشه ای از تابع کار )b(
)c( هیستوگرام توزیع ارتفاع و قطر نانوساختارهای Pt تشکیل 

شده در سطح
)d( برش عرضی تصاویر )a( و)b( )e( نمایش ارتباط بین تابع کار 
نانو ساختار Pt و سطح TiO2 .دایره های توپر و تو خالی به ترتیب 
نمادی از پالتین های تشکیل شده در لبه و در تراس  هستند]13[.

نتیجه گیری

در دهه گذشته، روش KPFM به منظور برقراری ارتباط بین علوم سطح / مواد و صنعت نیمه هادي ها توسعه و گسترش یافت. 
روش KPFM نسبت به ویژگی های سطح بسیار حساس است . همچنین این روش می تواند اطالعات بسیار مهمی را درباره توزیع 
پتانسیل سطحی در اختیار بگذارد که در ارتقاء کارایی دستگاه های الکترونیکی و نوری کارساز است. به دلیل تطبیق پذیری روش 
KPFM در شناسایی خواص الکتریکی - الکترونیکی سطح و ابزارهای در حال کار، به نظر می رسد این روش در آینده توسط 
محققین  مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال برای کاربرد وسیع تر این روش با توان تفکیک اتمی، الزم است اصول فیزیک و به ویژه 

برهم کنش های الکترواستاتیک بین سوزن و نمونه در مقیاس اتمی بیشتر روشن شده و مورد بررسي قرار گیرد ]2[.

شکل 10. تصاویری از توپوگرافی و تابع سطح  KCl با پوشش های 
  .Au مختلفی از

پتانسیل  تصاویر   fوdوb تصاویر  و  بوده  توپوگرافی   eوcوa تصاویر 
سطح هستند. تصاویر aوb مربوط به سطح KCl  خالص هستند ولی 
تقریبی 0/04  Auبا ضخامت  KCl حاوی     به  c وd مربوط  تصاویر 
نانومتر تک الیه در دمای اتاق است و تصاویر eوf  KClحاوی Au با 
ضخامت تقریبی 1/44 نانومتر در دمای 200 درجه سانتیگراد می باشد.

KCl   خالص در دمای 120 درجه سانتیگراد درخالء فوق باال تهیه 
شده است]56[.

افزایش  با  که  مي دهد  نشان   11 شکل   )e( قسمت  باشد.   TiO2
حد فاصل بین نانوساختار Pt و سطح TiO2، تابع کار نانوساختار 
Pt کاهش مي یابد. ارتباط خطی تابع کار با منطقه حدفاصل، براي 
 Pt نواحي مختلف تراس و لبه پله ها مشابه است. اتم هاي اضافه شده
وNa باعث انتقال الکترون به سطح TiO2 شده و اتم کلر، الکترون 

را از سطح TiO2به سمت خود جمع مي کند ]13[.
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1. Kelvin Probe Force Microscopy
2. Nonnenmacher
3. Atomic Force Microscope )AFM(
4. Scanning probe microscopy )SPM(
5. organic field-effect transistors 
6. Lipid membranes
7. Contact mode
8. tapping mode
9. Non contact mode
10. Highest occupied molecular orbital 
11. Lowest unoccupied molecular orbital
12. Contact potential difference
13. biasing voltage
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Keywords

Kelvin probe force microscopy is a branch of atomic 
force microscopy which enables nanometer scale imaging 
of the surface potential on a wide range of materials. In 
this technique, local contact potential difference is mea-
sured between AFM conductive tip and the sample sur-
face. Through this way; work function or surface poten-
tial of the sample is mapped with high resolution. Kelvin 
probe force microscopy is a unique method to identify and 
characterize the surface electrical properties of metals 
and semiconductors. By this way, very important informa-
tion about surface potential distribution is obtained which 
is very important in electrical and optical device perfor-
mance improvement.
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Keywords

Carbon nanotubes (CNTs) are allo-
tropes of carbon with a cylindrical hollow 
nanostructure with the walls formed by 
one-atom-thick sheets of carbon, which 
was discovered in 1991 by Sumio Iijima, a 
senior research fellow at NEC. Since their 
discovery several methods have been 
used to produce single and multi walled 
nanotubes. One of the best methods for 
their characterization is TEM, STM, AFM 
and SEM imaging. The current study is 
dedicated to sample preparation and TEM 
imaging for CNTs. 
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Keywords

Although a few laboratories have been imple-
mented the Quality Management System (QMS), 
the importance of laboratories’ results encourages 
them to be interested in establishing QMS according 
to ISO9001. This article describes the reasons and 
benefits of implementation the standard ISO9001 in 
laboratories.
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Keywords

Science and technology (S&T) collaborative networks have been considered 
as effective policy tools to manage the technology and innovation development 
in recent few decades. Although there are several opinions about the different 
stages of formation and evolution of a S&T collaborative network, but the litera-
ture still lacks a comprehensive theory. The present research develops a model 
for the formation and evolution of S&T networks –“the Life Cycle of S&T Collab-
orative Networks”- utilizing the concept of “social technology” and adopting the 
“technology life cycle” model. The proposed model is simple, easy-to-understand 
and supported by several preceding theories and models. The last characteristic 
is what the almost all pervious classifications regarding S&T networks evolution - 
contributed by other researchers- lack it. In order to examine the proposed model 
in the real world, seven S&T networks founded in I. R. of Iran from 1995 to 2005 
are investigated. Conducting a qualitative inquiry and using multiple-case study 
method, researcher has collected related data adequately from semi-structured 
interviews with key informants, observation, and archived documents. The study 
shows that the model fits well with the case networks and could satisfyingly jus-
tify their real status.
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تصویر TEM نانوذرات طال که به صورت ساختار هسته ای-پوسته ای 
در اطراف ذره سیلیکا قرار داده  شده اند. این تصویر مربوط به کار خانم 
دکتر سارا مجد جباری از پژوهشگاه ابن سینا است. تصویربرداری در 

آزمایشگاه فناوری نانو کفا  توسط داود قرایلو انجام شده است. 

این نشریه عالقمند  انتشار تصاویر میکروسکوپی خود در  به  افرادی که 
هستند، می توانند تصاویر تهیه شده در داخل کشور را به همراه توضیحات 
الزم در مورد تصویر، نام محل تصویربرداری، نام کارشناس دستگاه و نام 
است،  بدیهی  کنند.  ارسال  نشریه  الکترونیکی  نشانی  به  نمونه،  صاحب 

کسب اجازه از صاحب نمونه برای انتشار تصاویر الزامی است.


