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گویند چون به هنگام نامگذاری ماههای عربی ،این ماه در فصل گرمای تابستان قرار داشت ،ماه
«رمضان» نامیده شد ،ولی از سوی دیگر« ،رمضان» از اسماء الهی است .این ماه ،ماه نزول قرآن و
ماه خداوند است و شبهای قدر در آن قرار دارد .فضیلت ماه رمضان بسیار زیاد و نامحدود است.
به برخی از حوادث و رویدادهای مهم این ماه اشاره میشود:
 وفات حضرت خدیجه(سالم اهلل علیها) در دهم رمضان سال دهم بعثت.
 والدت امام حسن مجتبی(علیهالسالم) در نیمه رمضان سال دوم هجرت.
 جنگ بدر در سال دوم هجرت.
 فتح مکه در سال هشتم هجرت.
 مراسم عقد اخوت و پیمان برادری میان مسلمان ،و ایجاد اخوت اسالمی بین پیامبر(صلواتاهلل علیه) و
امام علی(علیهالسالم) .
 بیعت مردم به والیتعهدی امام رضا (علیهالسالم) در سال  201قمری.
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ششمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو
در مهرماه برگزار خواهد شد

فناوری نانو یکی از مهمترین فناوریهای قرن ۲۱
محسوب میشود که انقالبی در تمامی جوانب زندگی بشر
ایجاد کرده است؛ به طوریکه جامعه جهانی در پی گسترش
این فناوری در ابعاد مختلف است .جمهوری اسالمی ایران نیز
همگام با جامعه جهانی از سال  ۲٠٠۱در جهت بهره برداری
از قابلیتهای 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 دانشگاهها و مراکز علمی گرفته تا شرکتها و
سازمانهای تجاری نیز معین گردد .برگزاری جشنوارههای فناوری نانو
میتواند عالوهبر توجه به این دو مهم ،اهداف زیر را نیز دنبال کند:
 شناخت پتانسیلهای تحقیقاتی و صنعتی؛
 تقویت همکاری بین صنعت و دانشگاه؛
 نفوذ فناوریهای توسعه یافته نانو در صنایع موجود؛
 زمینهسازی برای حضور شرکتهای نانو در بازارهای بینالمللی؛
 ارتقای دانش عمومی در حوزه فناوری نانو؛
 تقدیر از برترینهای فناوری نانو.
www.nanolab.ir
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نمایشگاه فناوری نانو که بهصورت سالیانه توسط ستاد توسعه فناوری
نانو برگزار میشود ،بزرگترین و معتبرتریننمایشگاه داخلی در حوزه
فناوری نانو و دومین نمایشگاه فناوری نانوی آسیا بهشمار میرود .از این
رو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد ششمین جشنواره فناوری
نانو ( )Iran Nano 2013را در تاریخ  1۷-۱۳مهر ماه ۱۳۹۲در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار نماید .این نمایشگاه پس
از مجمع بینالمللی اقتصاد فناوری نانو (International Forum
 )on Nanotechnology Economy 2013برگزار میشود.

بخشهای جشنواره

در جشنواره قبلی فناوری نانو که از  13تا  17مهرماه سال
 91در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار گردید،
نهادهای فعال در قالب:
 نهادهای ترویجی شامل باشگاه دانشآموزی ،فروشگاه کتاب
تخصصی ،انجمنهای دانشگاهی و شرکتهای آموزشی؛
 مراکزعلمی شامل آزمایشگاه ،دانشگاه و پژوهشگاه ،پارک و
مرکز رشد؛
 شرکتهــای صنعتــی در  12بخش ( )Pavilionسازندگــان
تجهیزات ،خودرو ،آب و محیط زیست ،بهداشت و سالمت،
ساختمان ،کشاورزی و بستهبندی ،نانو مواد ،نساجی ،نفت و صنایع
وابسته ،بازرگانی ،شرکتهای مشاورهای – خدماتی و کارگزاران
خدمات فناوری و بخش بینالملل؛
حضور داشتند .همچنین برگزاری کارگاههای تخصصی و مراسم
تجلیل از برترینهای فناوری نانو و برگزاری اولین فروم بینالمللی
فناوری نانو با موضوع تجاریسازی ،صنعت و بازار از بخشهای دیگر
جشنواره بود.
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معرفی رابطین برگزیده سال 1391
شبکـه آزمایشگـاهـی فنـاوری نانـو
اسامی رابطین منتخب سال  1391شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ،منتشر شد .بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه در سال
گذشته ،خانمها سیما میرزایی (رابط مجموعه آزمایشگاههای 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 ،رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند.
شبکه آزمایشگاهی فناورینانو ،بهمنظور ارج نهادن به تالش رابطین مراکز عضو ،پس از بررسیهای الزم ،افراد منتخب یازدهمین دوره
ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه را معرفی و از ایشان تقدیر میکند .انتخاب رابطین براساس شاخصهایی همچون چگونگی تعامل رابطین
با شبکه و سایر مراکز عضو ،همکاری با شبکه در بهروزرسانی اطالعات مرکز خود در پایگاه اینترنتی شبکه ،کیفیت گزارشهای ارسال شده
به شبکه ،همکاری و پیگیری برای تنظیم قراردادها و تصفیه آنها و همچنین حضور در نشست رابطین شبکه انجام شدهاست.
جدول رتبهبندی رابطین آزمایشگاههای عضو شبکه بر اساس عملکرد سال 1391
رتبه

نام آزمايشگاه

نام رابط

امتیاز ()%100

2

شهرزاد میرانی

پژوهشكده مهندسي سازمان فضایی ایران

95/61

3

پیام آزادی

)آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا

93/86

4

عبدالرضا خاکسار

موسسه تحقیقات آب

93/59

5

مریم امیرخیز

مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

93/34

6

محمدرضا نژاد مقدم

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی -ابن سینا

93/28

7

صدیقه صادق حسنی

پژوهشگاه صنعت نفت

93/26

8

آزاده رضا

آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

93/25

9

مریم محمدیان امیری

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي دانشگاه شهيد بهشتي

92/30

10

محمود نادری

مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

92/04

11

شمیم صمدیان

پردیس علوم دانشگاه تهران

91/75

12

مصطفی دستمردی

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

91/71

13

مرضیه اكبری

مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاه اصفهان

90/54

14

حامد دهدشتی جهرمی

مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز

90/10

15

سمیه جلیل زاده

آزمایشگاه مهارفن ابزار

89/66

16

مریم خانی نور

آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه بوعلي سينا همدان

89/54

17

افسانه زلکی نژاد

آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز

89/50

18

شیرین جبلی معین

موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ

89/09

19

مهرداد محرمی

مرکز پژوهش متالورژی رازی

88/88

20

مهدی رضوی

مؤسسه تحقيقاتي پرطاووس

88/02
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سیما میرزایی

مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

98/21

3

شماره  2تابستان 1392

اخبار
www.nanolab.ir

4

رتبه

نام رابط

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

نام آزمايشگاه

امتیاز ()%100

)آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا(س

87/05

21

مینو خسروشاهی

86/92

22

مهین هوشیار صادقیان

آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

23

محمد همایونی

مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران

86/79

24

اصغر عسکرپور

دانشگاه پیام نور سیرجان

85/56

25

احسان اله شاهی

آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه سمنان

85/20

26

سیدعلیرضا حسینی

پژوهشگاه مواد و انرژي

83/70

27

آذر خزاعی پور

آزمایشگاه نانو فوتونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

83/48

28

داریوش داودی

آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

83/05

29

سمیرا میرجلیلی

آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر

82/37

30

سمیه حسن نژاد

آزمایشگاه مرکزی نانو مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران

78/97

31

مریم ندایی

مرکز آنالیز دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

76/29

32

علی اكبر بابالو

مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهند

75/44

33

هانی صیاحی

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

75/27

34

مهشید شفیعزاده

مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

73/18

35

لیلی معظمی

آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران

70/36

36

زهرا آقایی

آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها و مواد نانوساختار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

70/14

37

حاجیه حضرتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

68/80

38

سحر درویش

دانشگاه سيستان و بلوچستان

67/72

39

مجتبی حسین پور

آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

67/02

40

فاطمه صالحی

آزمایشگاه نانوالکترونیک و الیه نازک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

66/93

41

علی فرهنگی

پايلوت بيوتكنولوژي و نانوبیوتکنولوژی انستيتو پاستور

65/05

42

زهره مومنی

آزمايشگاه سيستمهاي نوين دارو رساني دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

63/35

43

زهرا محقق طوسی

دانشكده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ايران

62/92

44

فیروز کارگر

بخش مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

61/74

45

علی الماسی

مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبريز

59/38

46

هادی عربی

آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانایي دانشگاه بيرجند

53/81

47

پدرام ناوی

مجموعه آزمایشگاههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

48/51

48

ریحانه یاراحمدیان

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتي اصفهان

16/22

49

پوپک امینی

مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتي شريف

12/84

50

سمیرا محمدی

مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی

9/46
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کالیبراسیون در دانشگاه صنعتی شریف
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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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در این برنامه که بیش از  30نفر از کارشناسان فعال در
حوزه استاندارد و ایمنی آزمایشگاهی حضور داشتند ،برنامهها
و فعالیتهای کارگروه مورد بحث و بررسی قرارگرفت و
هماهنگیهای الزم به منظور پیگیری برنامههای کارگروه در سال
جاری ،انجام شد.
در ابتدای برنامه ،دبیر کارگروه ،مهندس احمد ظهیر میردامادی،
با ارایه گزارش مختصری از برنامهها و فعالیتهای کارگروه ،اهداف
تشکیل کارگروه را برای حضار مرور کرد.
پس از آن ،دکتر محمدمهدی احدیان ،معاون پژوهشکده
فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف ،به همراه ارایه گزارشی از
عملکرد دانشگاه در حوزه فناوری نانو ،فعالیتها ،برنامهها و
توانمندیهای پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه را معرفی نمود .وی
رویکرد ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران را در دانشگاه،
ارایه خدمات در قالب آزمایشگاه مرکزی بیان کرد و افزود« :با توجه
به این که بیش از  100نفر از اساتید دانشگاه در حوزه فناوری نانو
فعالیت میکنند ،پژوهشکده فناوری نانو به منظور تقویت گفتمان
بینرشتهای فناوری نانو و همافزایی در پژوهشهای نانو در دانشگاه
تأسیس شده است».
مهندس مهرداد محرمی ،مدیر ارشد آزمایشگاههای مرکز
پژوهش متالورژی رازی ،سخنران دوم این برنامه بود که به معرفی
استاندارد بینالمللی  ،ISO/IEC17025مزایا و چالشهای استقرار
این استاندارد در مراکز آزمایشگاهی پرداخت .وی مطالبی را در
مورد ساختارهای سازمانهای فعال در این حوزه ارایه کرد و
سازمانهای ارایه کننده گواهینامهها و اعتبارنامهها را معرفی نمود.
وی ،استاندارد  ISO/IEC17025را کاملترین مرجع سازماندهی
فعالیتهای سازمانی و خدماتی مراکز آزمایشگاهی و نظام ملی
تأیید صالحیت ایران را مرجع اعتباردهی ملی در کشور معرفی کرد.
مهندس محرمی ،در مورد تفاوت بین گواهینامههای کیفیت
مانند  ISO9001با اعتبارنامه  ISO/IEC17025اظهار داشت:
«این اعتبارنامه نشاندهنده صالحیت آزمایشگاه برای انجام
آزمون است و مشتری میتواند از صحت و دقت نتایج ارایه شده

اطمینان حاصل کند».
در بخش دوم برنامه ،مجتبی نسب ،دبیر شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو ،راهبردهای شبکه برای فعالیت کارگروههای تخصصی
و بهویژه کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون را برای حضار
شرح داد .به گفته وی ،به دلیل اهمیت موضوع ،این کارگروه به
موازات سایر کارگروههای تخصصی دستگاهی در شبکه فعالیت
میکند .نیاز کارشناسان و آزمایشگاهها به دانش استانداردهای
انجام آزمون و همچنین کالیبراسیون دستگاهها ،مسؤولیت این
کارگروه را در برابر سایرین ،دوچندان کرده است.
در ادامه برنامه ،مهندس عبدالرضا خاکسار ،مدیر آزمایشگاههای
مؤسسه تحقیقات آب ،در مورد ایمنی ،بهداشت و محیط زیست،
مطالبی را ارایه کرد .به گفته وی ،مواد شیمیایی ،گازهای موجود در
آزمایشگاهها ،ابزارهای شیشهای و ابزارهای برش ،پرتوهای مختلف
و مواردی از این دست ،از موجودیتهای عمومی در آزمایشگاهها
است که رعایتنکردن اصول ایمنی در کار با مواد و دستگاهها،
میتواند خطرات بسیاری را برای کارشناسان و پژوهشگران به همراه
داشته باشد.
مهندس خاکسار ،با ارایه فهرست متنوعی از نشانها و کدهای
ایمنی آزمایشگاهی ،بر این موضوع تأکید کرد که الزم است در
زمان کار در آزمایشگاه ،به نشانها و کدهای مختلفی که در قالب
برچسب ایمنی روی مواد و دستگاهها درج شدهاست دقت کرد تا از
آنها به صورت ایمن استفاده شود.
وی همچنین مواردی را در مورد ایمنی و بهداشت محیط
کار ( )HSEبیان کرده ،دغدغههای آزمایشگاهها و راهکارهای
جمعآوری و دفع پسابهای آزمایشگاهی را مطرح کرد.
در انتهای بخش دوم برنامه ،هماندیشی حاضرین در جلسه در
مورد فعالیتهای 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.
در بخش سوم این نشست ،مهمانان برنامه از آزمایشگاههای
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.
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شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و بهمنظور فراهمسازی زیرساختهای توسعه
این فناوری در کشور از سال  ،1383ایجاد شد .این شبکه توانسته است در طول  9سال فعالیت خود موفقیتهای قابل
توجهی را بهدست آورد .دکتر علیمحمد سلطانی ،مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو ،در این رابطه میگوید« :شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو از لحاظ تنوع موضوعی به گستردگی خود فناوری نانو است .در این شبکه از هریک از حوزههای
مهندسی ،پزشکی ،بیوتکنولوژی ،کشاورزی و نظایر آن ،چند مرکز تخصصی وجود دارد .بعد از عضوگیری اولیه ،تالش شد
تا عالوهبر شرایط عمومی عضویت ،ورود اعضای جدید ،نقشه توانمندیهای شبکه را تکمیل کند .در این مسیر ،اولویتهای
فناوری نانو و نیز نیازهای واحدهای مختلف زیرمجموعه ستاد بهویژه در بخش صنعتی نانو ،مورد توجه قرار گرفتهاست».
بررسی این شبکه با استفاده از مدلهای علمی روز دنیا نشان میدهد 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 سالهای اخیر ،تالش دارد
با نوآوریهای مختلف از جمله ایجاد کارگروههای تخصصی دستگاهی و افزایش نقش مراکز عضو در مدیریت شبکه ،به
دوره توسعه جدیدی وارد شود.
اين شبکه بهمنظور ایجاد یک فضای رقابتی سالم و سازنده بین مراکز آزمایشگاهی عضو خود ،عملکرد آنها را به صورت ساالنه پایش
میکند .در این ارزیابی که به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش توانمندی علمی آنها انجام میشود ،از سه شاخص اصلی میزان مشتری
مداری ،میزان کارکرد آزمایشگاه و میزان همکاریهای شبکهای مراکز استفاده میگردد.
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو هماکنون شامل  57آزمایشگاه در قالب  46عضو قطعی از نوع دانشگاه ،پژوهشگاه ،مرکز تحقیقاتی
و شرکت خصوصی است که بیش از  850دستگاه آزمایشگاهی را در سراسر ایران به اشتراک گذاشتهاند  .سهم مراکز دانشگاهی ،مراکز
تحقیقاتی (و پژوهشگاهی) و خصوصی ارائهدهندة خدمات آزمایشگاهی از مراکز عضو شبکه ،در نمودار شماره ( )1نشان داده شدهاست.
شبكه به روشهاي مختلف مراكز عضو خود را به تمركز در مديريت تجهيزات ترغيب ميكند و اين مسئله به صورت غيرمستقيم و از
طريق سازوکارهای تشويقي پيگيري ميشود .به عنوان نمونه ،شبكه مجموعه آزمايشگاههاي مختلف موجود در يك دانشگاه را به صورت يك
عضو واحد پذیرش ميكند و از يك دانشگاه تنها يك عضو ميپذيرد؛ چرا كه این همبستگی ،موجب افزایش روابط دورن سازمانی آزمایشگاهها
و همافزایی آنها میشود و از طرفی ،در سيستم رقابتي رتبهبندي شبكه ،مراكز دانشگاهي و آزمايشگاههاي منفرد به تنهايي قادر به رقابت
با پژوهشگاههاي بزرگ نيستند .تا پایان سال  ،1391شبکه در  14استان کشور دارای آزمایشگاه عضو بوده است .شبکه در چهار گوشه و
مرکز کشور دارای آزمایشگاههای عضو است و شهرهایی چون مشهد ،زاهدان ،کرمانشاه ،شیراز ،اهواز ،یزد ،تبریز ،کرمان ،همدان و سمنان،
نمایندگانی در شبکه دارند.

www.nanolab.ir

نمودار شماره :1تنوع سازمانی اعضای
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
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دانش آزمایشگاهی ایران

ارزیابی آزمایشگاهها

رتبهبندي كلي مراکز

بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه ،از سه
شاخص اصلي زير براي ارزيابي استفاده ميشود:
 -1نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (مشتریمداری)؛
 -2میزان کارکرد آزمایشگاه (میزان فعال بودن مرکز و استفاده
از ظرفیتهای دستگاهی و انسانی خود)؛
 -3میزان همکاریهای شبکهای آزمایشگاه (همکاری با سایر
مراکز عضو شبکه و تالش برای پیادهسازی سیاستهای کالن شبکه).
درصد تأثیر سه شاخص فوق در امتیاز کل آزمایشگاه ،بهترتیب
 35 ،35و 30درصد است.

رتبۀ كلــي آزمايشگاههــا ،با توجه به سه شاخص اصلــی
«مشتري مداري»« ،ميزان كاركرد» و «ميزان همکاریهای شبكهای»
(بهترتيب با نسبت  35 ،35و  30درصد) ،محاسبه شدهاست كه
جدول شمارة ( ،)3آزمايشگاهها را براساس امتیاز محاسبهشده به
ترتيب رتبه نشان میدهد.
ِ
در این رتبهبندی« ،مرکز پژوهش متالورژی رازی»« ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ایران» و «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی
ایران» ،به ترتیب ،رتبههای اول تا سوم را بین  46مرکز آزمایشگاهی
عضو شبکه ،به خود اختصاص دادهاند.
همچنین ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشگاه مواد و انرژی،
آزمایشگاه نانوالکترونیک و الیه نازک دانشگاه تهران ،آزمایشگاه
تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی و فنآوری ایران(کفا) ،مجموعه
آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی
شریف ،مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز و مجموعه آزمایشگاههای مرکزی و معدن دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،به ترتیب رتبههای چهارم تا دهم را کسب کردهاند.
همچنین ده رتبه اول به تفکیک هر شاخص در جداول  4تا 6
آورده شدهاست.

ارزیابی یازدهم

www.nanolab.ir
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براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها به شماره
 ،INLN-SW-03یازدهمین دورة ارزیابی آزمایشگاههای عضو
شبکة آزمایشگاهی فناورینانو ،با دریافت گزارش عملکرد سال
 1391آنها ،از نیمة دوم اسفند  1391آغاز شد .مهلت تعیینشده
برای ارسال گزارشها  15روز بود (تا پایان اسفندماه  )1391که در
کل ،بیش از  94درصد آزمایشگاههای فعال ،گزارشهای خود را به
این شبکه ارسال کرده و در این دوره ارزیابی شرکت نمودند  .بر
اساس گزارشهای دریافت شده از مراکز ،در سال  ،1391بهمنظور
دریافت خدمات از دستگاههای فعال در حوزه فناوری نانو ،تعداد
 82,641مورد مراجعه به آزمایشگاهها صورت گرفته است که نسبت
به سال گذشته 25/19 ،درصد رشد داشته است .همچنین در این
مدت ،درآمد مراکز عضو شبکه ،نسبت به سال  ،1390رشدی برابر
با  51/24درصد را نشان میدهد.
با توجه به گزارشهای ارسالی ،عملکرد بعضی از مجموعهها
نسبت به دورههای قبل بهبود قابل مالحظهای دارد که از عوامل
ایجاد این بهبود ،میتوان موارد زیر را نام برد:
 بهروز رسانی اطالعات آزمایشگاه در پایگاه اطالعرسانی
شبکة آزمایشگاهی فناورینانو ( )www.nanolab.irو درنتیجه
دسترسی آسانتر پژوهشگران به اطالعات آزمایشگاههای فعال
کشور در حوزه نانو؛
 عملکرد مناسب رابطین آزمایشگاهها در شبکه؛
 عالقهمندی بیشتر آزمایشگاهها به استقرار استاندارد
بینالمللی  ISO/IEC17025و اعتماد بیشتر پژوهشگران به
آزمایشگاههای دارندة این اعتبارنامه؛
ت کارانهای به کارشناسان آزمایشگاهها،
 ایجاد نظام پرداخ 
بهمنظور تشویق كاركنان برای افزایش کیفیت و میزان ارایة خدمات
آزمایشگاهی؛
 افزایش ساعت و روزهای خدماتدهی آزمایشگاهها؛
 افزایش روابط بین آزمایشگاهی ،تبادل نمونه و ارجاع
مشتریان بین مراکز عضو شبکه؛
 ارتباط بیشتر کارشناسان آزمایشگاههای مختلف با یکدیگر
و برقراری جریان دانش بین آنها ،بهویژه در قالب کارگروههای
تخصصی دستگاهی.

شاخصهای ارزیابی
الف) سنجش نظر مشتریان درخصوص مراکز عضو شبکه

اين شاخص با توجه به گزارش خدمات ارسالشده از طرف
آزمايشگاهها محاسبه شدهاست .مشتريان آزمايشگاهها با توجه به
موارد زير ،ميزان رضايتمندي خود از خدمات ارائه شده به آنها
را ،ارزيابي كردهاند:
 زمان ارایة نتايج (سقف امتیاز)10 :؛
 نحوة برخورد با مشتري (سقف امتیاز)10 :؛
 مهارت آزمايشگاه و صحت نتايج (سقف امتیاز)10 :؛
 تعرفة آزمايشها (تناسب تعرفه با خدمات ارایهشده) (سقف
امتیاز.)10 :
شايان ذکر است نظرسنجی از مشتریان بهصورت تلفني و با
استفاده از اطالعات مشتریان ،که در گزارشهای ارسالی از طرف
آزمایشگاهها درج شده ،انجام گرفتهاست.
در این دورة ارزیابی ،در تماسهایی که با مشتریان آزمایشگاهها
گرفته شده است ،بیش از  1800نفر از آنها به سوالهای ارزیابی
پاسخ داده ،نظر و امتیاز خود برای هر شاخص را بیان کردند.
ب) سنجش میزان کارکرد مراکز

این امتیاز ،طبق معيارهاي زیر محاسبه میشود (کل امتیاز= :)100
 حجم مالي خدمات ارایهشده (سقف امتياز)10 :؛
 حجم فعاليت (براساس تعداد خدمات ارایه شده) (سقف
امتياز)20 :؛
 نوع مشتري (جدول شمارة (( ))1سقف امتياز)20 :؛
 ضريب اهميت دستگاه (سقف امتياز)10 :؛

 امتياز تركيبي (ضریب موقعیت جغرافیایی آزمایشگاه (جدول
شمارة ( × ))2حجم فعالیت × ضریب نوع مشتری) (سقف امتياز)40 :؛

 میزبانی نشست مدیران یا رابطین ( 10نمره)؛
 حضور در نمایشگاه فناوری نانو ( 3نمره).
 همکاری در تکمیل ،پیگیری و تصفیهی قراردادها و
حمایتها (تا سقف  5نمره)؛

در این ارتباط نیز ،از معیارهای زیر برای امتیازدهی استفاده
شدهاست (سقف امتیاز=:)100
 ارسال فرم خدمات به شبکه (ارسال یا عدم ارسال ،تاریخ
ارسال و کیفیت گزارش) (تا سقف  10نمره)؛

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

ج) سنجش میزان همکاریهای شبکهای مراکز

 داشتن سایت اینترنتی( 5نمره)؛
 بهروز کردن اطالعات آزمایشگاه در سایت شبکه( 10نمره).
 مشارکت در کارگروههای تخصصی دستگاهی (تا سقف
 15نمره)؛
 معرفی رابط و میزان همکاری وی با شبکه (تا سقف  10نمره)؛
 حضور مدیر در نشست مدیران ( 5نمره)؛
 حضور جایگزین مدیر در نشست مدیران ( 1نمره)؛
 شرکت در دورههای آموزشی شبکه ( 2نمره)؛
 شرکت در دورههای مرتبط خارج از شبکه ( 1نمره)؛
 میزبانی دوره آموزشی ( 3نمره)؛






میزبانی و برگزاری دوره آموزشی ( 6نمره)؛
فقط برگزاری دوره آموزشی ( 2نمره)؛
حضور در نشست کارگروه تخصصی شبکه ( 5نمره)؛
حضور رابط در نشست رابطین شبکه ( 10نمره)؛
میزبانی نشست کارگروه تخصصی ( 5نمره)؛
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 آموزش کارشناسان آزمایشگاههای عضو ،توسط همدیگر
(تا سقف  5نمره)؛
 امضای تفاهمنامه همکاری با سایر مراکز عضو ( 2نمره)؛
 تبادل نمونه و یا ارجــاع مشتری با سایــر مراکز عضــو
( 8نمره)؛
 انتقال تجارب پیادهسازی استاندارد بینالمللی ISO/
 IEC17025و سیستم کارانه و مستندات آنها به سایر مراکز عضو

(تا سقف  10نمره)؛

 سایر همکاریهای بین آزمایشگاهی بر اساس گزارش
دریافت شده ،بهعنوان نمونه ،تبادل نمونههای مرجع ،انجام
مقایسههای بین آزمایشگاهی و غیره ( 10نمره)؛
 دریافت اعتبارنامه استاندارد  10( ISO/IEC17025نمره)؛
 حفظ اعتبارنامه استاندارد  ISO/IEC17025در سالهای
پس از دریافت آن ( 5نمره)؛
 افـــزایش دامنه آزمونهـای تحت پوشش استانــدارد
 5( ISO/IEC17025نمره)؛
 پیادهسازی سامانــه تشویق عملکرد کارکنــان (تا سقف
 10امتیاز).

تأثیرگذاری شبکة آزمايشگاهي فناورينانو بر عملکرد مراکز عضو
تأثیر برنامهها و فعالیتهای شبکۀ آزمایشگاهی فناورینانو ،بر افزایش تعداد کاربران و همچنین درآمد مراکز عضو شبکه ،طی سالهای
مختلف ،در نمودارهای شماره ( )2و شماره ( )3نشان داده شدهاست.
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نمودار شماره  :3میزان درآمد
آزمایشگاهها در سالهای مختلف
فعالیت (بر حسب میلیارد ریال)
جدول  :1ضريب نوع مشتري
ردیف

محل فعالیت مشتری

مثال

ضریب

1

داخل مرکز

دانشکده

0/2

2

داخل سازمان

دانشگاه

0/7

3

خارج از مجموعه

خارج از دانشگاه

1

4

خارج از کشور

خارج از کشور

2

جدول شماره :2ضریب موقعیت جغرافیایی آزمایشگاه()G
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ردیف

محدوده جغرافیایی

ضریب ()G

1

استان تهران

1

2

استان البرز

1

3

مشهد

1/3

4

اصفهان

1/3

5

تبریز

1/3

6

شیراز

1/5

7

اهواز

1/5

8

همدان

1/7

9

سمنان

1/7

10

کاشان

1/7

11

کرمانشاه

1/7

12

یزد

1/8

13

کرمان

1/8

14

بیرجند

2

15

زاهدان

2

16

سیرجان

2

جدول  :3نتایج یازدهمین ارزیابی و رتبهبندی آزمایشگاههای عضو شبکه
مشتری

همکاری

()35%

()30%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

مرکز پژوهش متالورژی رازی
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه مواد و انرژي
آزمایشگاه الیه نازک و نانوالکترونیک دانشگاه تهران
آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا)
مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر
مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاه اصفهان
آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران
آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی -ابن سینا
پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي دانشگاه شهيد بهشتي
آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز
موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ
مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران
پژوهشكده مهندسي سازمان فضایی ایران
مؤسسه تحقيقاتي پرطاووس
آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه تربيت مدرس
مرکز آنالیز ،آزمایشگاه کاتالیست دانشکده مهندسی شیمی و آزمایشگاه مرکزی نانو دانشگاه تهران
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران (تهران ،کرج ،زاهدان ،تبریز)
موسسه تحقیقات آب
آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
آزمایشگاه مهارفن ابزار
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا (س)
آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه بوعلي سينا همدان
آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر
آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه سمنان
دانشكده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ايران
آزمايشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه پیام نور سیرجان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
پايلوت بيوتكنولوژي و نانوبیوتکنولوژی انستيتو پاستور
مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبريز
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
آزمايشگاه سيستمهاي نوين دارو رساني دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانایي دانشگاه بيرجند
مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتي شريف*
دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتي اصفهان**
مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی*

95/10
83/59
79/76
75/49
82/31
76/11
83/48
85/17
87/08
88/32
86/63
83/51
83/95
78/39
88/58
87/18
82/89
86/35
82/48
84/41
83/78
79/18
80/79
86/53
84/60
48/81
86/83
90/45
86/25
87/40
76/90
80/25
81/25
78/28
80/93
76/15
83/50
87/13
74/80
79/55
71/23
80/60
73/75
0/00
0/00
0/00

45/37
60/71
48/16
64/30
72/28
19/30
63/83
50/59
45/50
39/18
51/69
26/82
29/98
45/21
30/30
32/28
39/64
36/49
36/75
33/76
43/24
37/53
38/26
30/00
29/96
34/75
28/68
19/26
27/00
24/59
34/01
29/08
22/16
28/16
23/44
23/40
18/61
17/03
17/83
16/31
23/00
15/53
16/88
12/08
8/65
3/38

		
* به دلیل تعمیرات اساسی ،غیرفعال بودهاست.

شبکهای

فعالیت
92/78
52/46
63/09
52/80
27/38
74/40
24/36
29/70
30/14
27/99
18/11
38/91
35/17
27/15
27/45
26/80
23/76
22/81
26/43
26/21
17/12
25/10
21/74
18/92
20/56
15/13
17/40
20/51
16/00
15/90
17/16
14/64
19/38
16/10
16/75
18/83
15/29
11/68
19/49
16/00
16/92
12/29
13/74
0/00
0/00
0/00

79/37
65/83
64/44
64/19
60/08
58/46
56/89
55/38
52/68
52/46
52/16
50/89
50/69
50/51
49/70
49/57
49/22
49/15
49/14
48/85
48/29
47/76
47/37
45/91
45/79
45/40
45/08
44/61
43/89
43/53
43/12
41/93
41/87
41/48
41/22
40/26
40/16
39/69
38/35
38/33
37/75
37/17
35/69
3/62
2/59
1/01

** گزارش عملکرد به شبکه ارسال نشدهاست.

()35%

()100%
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نهایی
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جدول شماره :4ده رتبه اول شاخص مشتریمداری
ردیف

نام آزمایشگاه

امتیاز()100%

1

مرکز پژوهش متالورژی رازی

95/10

2

آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

90/45

3

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی -ابن سینا

88/58

4

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر

88/32

5

آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا

87/40

6

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي دانشگاه شهيد بهشتي

87/18

7

دانشگاه سيستان و بلوچستان

87/13

8

مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

87/08

9

موسسه تحقیقات آب

86/83

10

مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

86/63

جدول شماره :5ده رتبه اول شاخص فعالیت شبکهای
ردیف

نام آزمایشگاه

امتیاز()100%

1

پژوهشگاه مواد و انرژي

72/28

2

پژوهشگاه صنعت نفت

64/30

3

)آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا

63/83

4

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

60/71

5

مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

51/69

6

مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

50/59

7

مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران

48/16

8

مرکز پژوهش متالورژی رازی

45/37

9

آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز

45/21

10

پژوهشكده مهندسي سازمان فضایی ایران

43/24

جدول شماره :6ده رتبه اول شاخص کارکرد
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تخصصی

ردیف

نام آزمایشگاه

امتیاز()100%

1

مرکز پژوهش متالورژی رازی

92/78

2

آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشگاه تهران

74/40

3

مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران

63/09

4

پژوهشگاه صنعت نفت

52/80

5

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

52/46

6

مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاه اصفهان

38/91

7

آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران

35/17

8

مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

30/14

9

مجموعه آزمایشگاههای متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

29/70

10

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر

27/99

 تاريخچه

گزارش

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

شماره  2تابستان 1392

معرفی موسسه تحقیقات آب

در سال  1346سازماني تحت عنوان مركز تحقيقات و البراتوار وابسته به وزارت نيرو ،به منظور مدل سازي هيدروليكي سد ها و
تاسيسات آبي آغاز به كار نمود .پس از آن اين مركز فعاليت خود را تحت عناوين مختلفي گسترش داد.در سال1370همگام با روند
خصوصيسازي واحدهاي مختلف تحت پوشش وزارت نيرو ،شركت فوق تبديل به يك شركت نيمه دولتي و مجموعهاي خودگردان
با عنوان مركز تحقيقات آب كه فعاليتدرزمينه هاي مهندسي رودخانه و دريا و سواحل را نيز آغاز نمود.
در سال  1380به منظور تجميع كليه فعاليتهاي پژوهشي آب كشور مؤسسه تحقيقات آب پس از اخذ مجوز قطعي از وزارت
علوم،تحقيقات وفن آوري در سال به طور رسمي هويت يافت واز نيمه دوم سال  1381عمال ًفعاليت خود را آغاز نموده است.
مؤسسه تحقيقات آب به عنوان يكي از فعاالن عرصه تحقيق و پژوهش در صنعت آب و فاضالب كشور ،با داشتن دو پژوهشكده
در تهران و چهار مركز ملي مطالعاتي -تحقيقاتي در شهرهاي تهران ،ساری ،يزد و شيراز در تالش است تا با استفاده از كارشناسان و
متخصصان بخشهاي مرتبط با اين صنعت و قراردادن فضايي مناسب در اختيار آنها به منظور تجربی ساختن آموختههاي تئوري،
هدف انجام پژوهش با زمينه تجاری سازی را در سازمانها و موسسات تحقيقاتی نهادينه سازد.

 امور آزمايشگاهها

www.nanolab.ir

امور آزمايشگاههاي موسسه تحقيقات آب متولي
انجام ماموريتهاي پژوهشي در كليه زمينههاي آناليز
آب و پساب و رسوب و نيز كاليبراسيون تجهيزات
ايستگاههاي آب و هواشناسي ميباشد و در سال 1389
موفق به اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد از سازمان
حفاظت محيط زيست و همچنين گواهينامه تاييد
صالحيت آزمايشگاه كاليبراسيون از موسسه استاندارد
و تحقيقات صنعتي ايران گرديد .آزمايشگاههاي
اين موسسه در  5بخش شيمي ،رسوبشناسي،
ميكروبيولوژي ،كاليبراسيون و کامیون آزمايشگاه سيار
فعاليت ميكند.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی این موسسه به نشانی  www.wri.ac.irمراجعه نمایند.
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راهنمای اثرهاي ناخواسته مربوط به سوزن و روبشگر در تصویرگیری با

میکروسکوپي نیروی اتمی و میکروسکوپي تونلزنی روبشی
مترجمین

شماره استانداردASTM E 2382-04 :

صديقه صادق حسني

مقدمه

هدف از تدوين استاندارد  ،ASTM E 2382-04ارائه توضیحاتی پیرامون شناسايي اثرهاي
2
ناخواسته تصويري مشاهده شده در میکروسکوپ نیروی اتمی 1و میکروسکوپ تونلزنی روبشی
است و به صورت یک راهنمای عملی برای كارشناسان دستگاه ،جهت تشخيص اثرهاي ناخواسته
تصویری حاصل از حرکت پروب و برهمکنش سوزن و سطح در میکروسکوپ تونلزني روبشی و
حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی قابل استفاده قرار است.

دامنه کاربرد
ن" ASTM E 2382-04,
استاندارد  ASTM E 2382-04با عنوا 
Nanotechnology - Guide to scanner and tip related
artifacts in scanning tunneling microscopy and
 " atomic force microscopyبه همت اعضاي كارگروه SPM

www.nanolab.ir
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ترجمه شده است.
ميكروسكوپ پروبي روبشي يکي از روشهاي اندازهگيري است که
سطح ماده را با توان تفکيکي در مقياس نانومتر روبش کرده و امکان
تهيه تصاوير توپوگرافي يا نقشههايي از يک خاصيت فيزيکي يا
شيميايي سطح ماده را فراهم ميکند .اين ميكروسكوپ ،داراي يک
سوزن با قطري در مقياس نانومتر است که در فاصله بسيار كوچكي
از اتمهاي سطح نمونه قرار گرفته و سطح را روبش ميكند .هنگام
تهيه تصوير ميكروسكوپي امكان ايجاد اثرهاي ناخواسته تصويري
3
وجود دارد .اثرهاي ناخواسته تصويري به هر مشخصه تصويري
ایجاد شده در تصاویر تهیه شده با ميكروسكوپ اطالق میشود که
بیانگر سطح واقعی نباشد .منشاء این اثرهاي ناخواسته میتواند به
نحوه آمادهسازی نمونه ،سخت افزار یا نرم افزار دستگاه ،نحوه کار با
دستگاه ،عملیات تکمیلی روی تصاویر و غیره مربوط باشد.
الزم به ذكر است كه میکروسکوپ  SPMیک حوزه در حال
رشد است واثرهاي ناخواسته 4تصویری متعددي وجود دارند که
میتواند ناشی از کنترلکنندههای الکترونیکی ،نوفه (مکانیکی ،صوتی
و الکترونیکی) ،انحراف(گرمایی یا مکانیکی) ،مشکالت مربوط به
روشهای شناسایی ،پردازش نامناسب تصویر ،آمادهسازی نمونه ،محیط
(برای مثال رطوبت) ،برهمکنش سوزن با سطح (برای مثال نیرویهای
الکترواستاتیکی شدید ،چسبندگی ،برشی و فشاری) باشند.
ايجاد اثرهاي ناخواسته بر كيفيت تصوير تأثيرگذار هستند و
شناسايي سطح واقعي نمونه را مختل ميكنند .توانایی تشخیص
اثرهاي ناخواسته در تصویر و روش حذف آن ،به ارزیابی قابل اعتماد
عملکرد دستگاه و گزارش نتایج کمک میکند.
هدف از تدوين استاندارد  ،ASTM E 2382-04ارائه
توضیحاتی پیرامون شناسايي اثرهاي ناخواسته تصويري مشاهده
شده در میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ تونلزنی روبشی
است و به صورت یک راهنمای عملی برای كارشناسان دستگاه،
جهت تشخيص اثرهاي ناخواسته تصویری حاصل از حرکت پروب

روح اهلل عزيزي

1و4

2و4

سميراسادات ميرجليلي

3و4

 .1پژوهشگاه صنعت نفت
 .2آزمایشگاه فناوری نانو كفا
 .3شركت آبسار كوير
 .4عضو کارگروه تخصصی
دستگاه  SPMشبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو

و برهمکنش سوزن و سطح در
میکروسکوپ تونلزني روبشی و
حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی قابل استفاده قرار است.
در اين استاندارد به اثرهاي ناخواسته تصويري ناشی از روبشگر و
سوزن پرداخته شده است .اثرهاي ناخواسته تصويري روبشگر كه در
اين استاندارد بررسي شدهاند ،ناشی از حرکت روبشگر ،حلقه پسماند،
خزش ،محدوده دینامیک ،خمیدگی ،خطای انحراف ابه و هشدار صوتی
(نوسان کردن یا صدادار بودن لوله روبشگر در فرکانسهای باال) هستند.
همچنين اثرهاي ناخواسته تصويري ايجاد شده بهوسيله سوزن
شامل آمیختگی هندسی شکل سوزن و مشخصههای تصویری،
پهنشدگی مشخصههای تصویری سطح ،تصویربرداری از مشخصه
تصویری سطح که از زیر برش خورده ،5تصویربرداری از حفرهها،
فرورفتگیها و سوراخها ،از دست دادن اطالعات یا مناطق غيرقابل
دسترس ،اثرهاي زاویهای ،اثرهاي تقارن محوری ،سوزنهای غیرایدهآل
و آلودگي سوزن هستند .در اين استاندارد به تفصيل در مورد نحوه ايجاد
و شناسايي اين اثرهاي ناخواسته در تصوير صحبت شده است.
امروزه پیشرفتهای فراوانی برای درک مشکل آمیختگی هندسی
سوزن و سطح انجام شده است .برخی محققان پیشنهاد میدهند که از
اثر پهنشدگی استفاده شود تا اطالعات الزم در مورد سوزن ،بهوسيله
تصويربرداري از مشخصههای کوچک با سطح مقطع منظم و مشخص
بدست آید .در بيشتر موارد از تعیینکنندههای مشخصات سوزن با
اشکال مشخص كه تصویر  AFMیا  STMاین ساختارها از قبل
تهيه شده است ،استفاده میشود .از روی تصویر و شکل هندسی مدل،
میتوان لبههای خارجی سوزن و جهتگیری آن را نسبت به سطح
بهدست آورد .با دانستن شکل سوزن و جهتگیری آن ،تصویر یک
نمونه میتواند پردازش شود ،تا بسیاری از اثرهاي ناخواسته حاصل از
سوزن رفع شود ،با این کار در برآورد شکل هندسی نمونه بهبود حاصل
میشود .همچنين در مواردي كه ممكن است برخی اطالعات تصویر
محو شود ،دانستن شکل سوزن لزوماً نمیتواند به بازگشت کامل این
اطالعات کمک کند .البته میتوان مشخص کرد که اطالعات کدام
بخش قابل بازیابی و کدام بخش غیرقابل بازیابی است.

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

چرخهعمر
شبكههاي
همكاري علم و
فناوري
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نویسنده:
دکتر رضا اسدیفرد

nano.ir
@reza_asadifard
دک
ترای مدیریت تکنولوژی
س
تاد توسعه فناوری نانو

چکیده
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري
در ﭼﻨﺪ دﻫﺔاﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد و رﺷﺪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺌﻮري ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﺮاي "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺗﺌﻮري "ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي" ،ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري" ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺪل
آن اﺴﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ،ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آن را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﮔﺎري
ﻣﺪل ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 7 ،ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺳﺎل
 1375ﺗﺎ  1385ه .ش .اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ؛ از اﺑﺰارﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل اراﻳﻪﺷﺪه ﺑﺮاي
ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.

واژههای کلیدی
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري،
ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد و رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ،ﭼﺮﺧﻪ
ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ

اﻣﺮوزه ﻫﻴﭻ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻨﻔﺮدي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻐﻴﻴﺮات فناوری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ِ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﻚ راه
ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ/اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻜﻤﻞ
[ ،]2ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻲﺗﻮان ﺷﺒﻜﻪاي از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ داراي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه
ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،از ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻳﻚ "اﺳﺘﻌﺎره
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ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي"ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ [ .]3در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺤﻮة اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﻫﻤﻜﺎري ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ را در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮد؟ اﮔﺮﭼﻪ
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺌﻮري ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﻳﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﺮاي "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺗﺌﻮري "ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي" ،ﻣﺪﻟﻲ
ﺑﺮاي ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري" ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺪل آن اﺴﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ،ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آن را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺪل
ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 7 ،ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺳﺎل  1375ﺗﺎ  1385ه.
ش .اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ؛ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري؛
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوري ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺤﻮة اﻳﺠﺎد و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ [ .]4در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري،
ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي
و رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻜﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود
ﻓﺮدي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎرا و همکاران که در زمینه مناطق صنعتی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده
و ﺷﺒﻜﻪاي از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ را در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ قرار دادهاند
ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ را در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ [.]5
 .1ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﮔﺎم اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎريﻛﻨﻨﺪه
(در ﺷﺒﻜﻪ) ﻳﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .2توسعه
www.nanolab.ir
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یک یا چند شرکت با بازار بیرونی در ارتباط هستند .آنها
قابلیت محوری خود را توسعه داده و ظرفیت پیمانکاری را از طریق
قراردادها و روابط کوتاه مدت افزایش میدهند.
 .3ﺑﻠﻮغ
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ،ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ
اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي و تنوع تولید همچنان از طریق

همکاری نزدیک بنگاهها با هم ممکن است.
ﻣﻴﺮاﻟﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري
دارد و ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ [.]6
 مرحله اکتشاف :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد و
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺷﺒﻜﻪ (ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ/
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ) وﺟﻮد دارد .اﻋﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد را در
رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ :دادوﺳﺘﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻋﺪم
اﻃﻤﻴﻨﺎنﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم رواﺑﻂ ﻓﺮدي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎري
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ اﻋﻀﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻮد.
 مرحله پایا :وﻗﺘﻲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ
ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺎﻳﺪاري داﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪاري
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺗﺒﺎدل ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﻛﺎﻻ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
روﺗﻴﻦ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻲﺗﻮان زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ رواﺑﻂ
ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻲرﺳﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.
در دستهبندی انجام شده توسط تروتر و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه -ﺻﻨﻌﺖ،
ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺷﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي،
آﻏﺎز ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ،رﺷﺪ ،ﺑﻠﻮغ و ﮔﺬار  .ﺟﺪول ( )1ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﻳﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ [.]7
ﺳﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺷﺎرهﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﻫﻤﻜﺎري ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ؛ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي (اﻳﺠﺎد) ،رﺷﺪ (ﺗﻮﺳﻌﻪ)
و ﺑﻠﻮغ (ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ) ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ داراي ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ
ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ و آن ﻓﻘﺪان ﺗﺌﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺪلﻫﺎي اراﻳﻪﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ،

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

مرحله همکاری

مشخصههای معرف هر مرحله

جهت گیری
Approach

 شناسایی غیررسمی عالیق مشترک
 درخواست بیان رسمی عالیق

ویژگی ساختاری شبکههای همکاری
 روابط اغلب دوگانه و سه گانه در مباحثات
غیررسمی

نقشهای بازیگران کلیدی همکاری

 نقشها اغلب مدیریتی و اجرایی هستند

آغاز
Initiation

 مذاکرات رسمی در مورد اهداف،
رویهها و مباحث مالکیت فکری

 گروه کاری مرتبط کم تراکم

 ترکیبی از نقشهای مدیریتی ،فنی و
پشتیبانی به نمایندگی از طرفین همکاری

معرفی و
راهاندازی
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 میکنند که نسبتا پایدار است.

رشد
Growth

 تثبیت روابط  ،شروع و توسعه
رویههای همکاری ،شروع بهرهبرداری
از فعالیتهای 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 میکنند.

بلوغ
Mature

 تکمیل اهداف مشترک
 حفظ ارزشها و جهت گیری شبکه
 تمرکز زیاد بر بهرهمندی

 شکست هسته و پیرامون به گروههای
کوچک جداگانه با تمرکز بر فعالیتهای
مشترک
 تمرکز هسته بر یکپارچه سازی

 نقش بازیگران کلیدی بیشتر بر محور
حل مسئله و قضاوت متمرکز است و
همچنین نقشهای یکپارچهسازی را بر
عهده دارند.

 ارزیابی خروجیهای همکاری
 بررسی مجدد دینامیک روابط
 گزینههای مختلف از قبیل اصالح
یا خاتمه همکاری با توجه به بررسی
ریسکهای ادامه همکاری مورد بحث

 ساختار بالغ همکاری تا زمان گذار
واقعی حفظ میشود.
 تغییرات ممکن :تغییرات کم /تقسیم با
زیاد شدن تعداد همکاری  /خاتمه همکاری

 تنش و ابهام به صورت تهدیدی برای
همکاری و روابط ظهور میکنند.
 نقشهای کلیدی از نقشهای ثابت به
نقشهای گذار تغییر میکند (تاکید بر
کنترل خدمات ،حل مسئله ،تجدید حیات)
 تعلیق موقت یا دایم نقشهای فنی

گذار
Transition

ﻣﺪﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﭼﻞ و راﺋﺐ مطرح شد و مراحل اﻳﺠﺎد
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي داﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ [ .]8ﺷﻜﻞ ()1
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺶﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮاي روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ،اﻳﻦ ﻣﺪل را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

 )2برای ایجاد فضای همکاری در شبکه :با توجه به شبکهها
به موازات و در مرزهای سنتی سازمانها ،واحدها و گروههای
کاری شکل میگیرند برای این که به عنوان یک فعالیت مولد و
موثر شناخته شوند باید هماهنگ کننده شبکه بتواند یک ﻓﻀﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪاﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داﻧﺶ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ .ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻋﻀﺎي
ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ.

 )3روﺗﻴﻦﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪاي :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺷﺒﻜﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻪاي از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي
در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻘﺶ ﺗﻔﻜﻴﻚﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
 )4ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻜﻪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺒﻜﻪ در راﺳﺘﺎي
اﻳﺠﺎد و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
داﻧﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺒﻜﻪ ﺑه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﻮد.
ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎي ﺷﺒﻜﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ [.]8
در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺮح ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎري ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎرﻛﺮدي
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﺗﺌﻮري ﻣﺸﺨﺺ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد [ .]8در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري
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 )1ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺷﺪن ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ :ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻀﻮ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ.
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مقاالت

شماره  2تابستان 1392

گام چهارم
بهرهبرداری از
خروجیهای شبکه
 به نمایش گذاشتن
 خروجیهای ملموس

گام سوم
روتین سازی فعالیتهای
شبکه
 تعریف نقشهای شبکه
 ایجاد نبض برای شبکه

گام دوم
ایجاد بافت شبکهای

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران
گام اول
تمرکز شبکه دانش

 هماهنگی با موضوعات اساسی
 ایجاد دانشهای دو طرفه
 انتخاب مکانیزم ارتباطی مناسب  اطمینان از حمایت مدیریت
 ایجاد پیوندها
 تقویت اعتماد

شکل  :1چهار مرحله توسعه یک شبکه [.]8

ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲرﻏﻢ اراﻳﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺣﻞ) ،اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮوﺗﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎد در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺌﻮري ﺟﺎﻣﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻜﺎري
وﺟﻮد ﻧﺪارد [.]7

مدل مفهومی تحقیق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،از ﻣﻔﻬﻮم "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اجتماعی"
استفاده شده است .ابتدا این مفهوم به صورت مختصر طرح گردیده
سپس با کمک برخی مفاهیم دیگر مدل مفهومی پیشنهادی ارائه
شده است.
 .1تکنولوژی اجتماعی

www.nanolab.ir

18

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻠﺴﻮن دو شاخه مهم اقتصاد یعنی اقتصاد تکاملی
و اقتصاد نهادگرا اشتراکات زیادی با هم دارند و به ﺳﻤﺖ ﻧﻮﻋﻲ
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن وي ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ
ﻣﺤﻮر ِ اﺻﻠﻲ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ فناوری اﺳﺖ ،در دﻫﻪﻫﺎي
اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻬﺎدي در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي فناوری ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻠﻲ
ﻧﻮآوري" را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎﻣﻼ
ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ [ .]9از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﻬﺎدﮔﺮا ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻳﻚ
ﻧﮕﺎه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ انها داگالس نورث [ ]10باشد.
نلسون برای نظریه پردازی این همگرایی از مفهوم روتین استفاده
میکند .به بیان وي روتين؛ روش انجام يك كار و نوعي اقدام
است .روتينها ماهيتاً برنامهمند بوده و تمايل به خودبه خودي
شدن دارند .آنها در درون خود با مجموعهاي از باورها و فهم ها
همراه هستند كه بيان ميكنند چرا يك روتين در شرايط و زمينه
خاص مناسبتراست .به اعتقاد او اگر مفهوم روتين را الگوهاي
استانداردشده رفتارها و تعامالت انساني در نظر بگيريم به خوبي با
مفاهيم موردنظر اقتصاددانان نهادگرا از "نهاد" سازگار خواهدبود.
در حقيقت به اعتقاد وي ،اگر كسي "نهاد" را همان "فناوری

اجتماعي به كاررفته در سطح وسيع" تعريف كند ،ميتوان نهادها
را به عنوان يكي از اجزاء تئوري اقتصاد تكاملي در زمينه  .اقتصاد
توسعه در نظر گرفت[.]9
براي روشن شدن موضوع مثالي را از نلسون ذكر ميكنيم .اگر
كيك پزي را يك روتين مركب در نظر بگيريم ،خود شامل روتينهاي
ريزتري مثل؛ ريختن مواد اوليه ،مخلو ط كردن آنها و پختن كيك
است .در همين مثال ،دستور پخت كيك همان "فناوری فيزيكي"
است كه نظريه پردازان اقتصاد تكاملي در مباحث مربوط به نوآوري
در ذهن خود دارند و تقسيم كار بين افراد و نحوة هماهنگي آنها
همان "فناوری اجتماعي"است كه اين همان چيزي كه صاحبان
مكاتب اغلب وقتي از "نهاد" صحبت ميكنند در ذهن خود دارند
[ .]9چنين تفكيكي در مورد فناوریهای فيزيكي و اجتماعي توسط
نورث و واليس [ ]11نيز ارايه شده است.
بنابراين از بحث فوق مشخص ميشود كه مفهوم "فناوری
اجتماعي" به خوبي ميتواند راههاي سازماندهي فعاليتهاي درون-
سازماني وهمچنين راههاي تعامل بين -سازماني را دربرگيرد.
فرآيندي كه از طريق آن نهادهاي جديد ايجاد ميشوند و در طول
زمان بهبود مييابند ،پيچيده بوده و فراتر از يك نوآوري ساده است
ولي ميتوان به ميزان قابل اعتمادي ،فرآيند ايجاد وتوسعه نهادها را
يك فرآيند تكاملي دانست [.]9
به اعتقاد نويسندة مقاله ،تعريف ذكرشده توسط نلسون از
فناوری اجتماعي ،به خوبي با مفهوم شبكههاي همكاري سازگاري
دارد و ميتوان شبكه را يك فناوری اجتماعي دانست كه همانند
فناوریهای فيزيكي در نقطهاي از زمان متولد شده و در طول زمان
رشد ميكند و مسير رشد آن نيز مسيري تكاملي است و براي بقا و
ادامه حيات خود نياز به نوآوري دارد.
 .2چرخه عمر شبکههای همکاری علم و فناوری
براي طراحي چارچوب پيشنهادي براي تبيين نحوة شكل
گيري و تكامل شبكههاي همكاري علم و فناوري ،ابتدا مفهوم
"فناوری اجتماعي" را از نلسون [ ]9اقتباس ميكنيم .توصيفي كه
وي از يك فناوری اجتماعي (و همچنين يك نهاد) ارايه ميكند ،به
خوبي با مفهوم شبكههاي همكاري هم سازگاري دارد چرا كه در هر
دو تعامالت انساني مورد توجه قرار ميگيرد در حقيقت هر شبكه
مجموعهاي از روتينهاي مربوط به روابط انساني و تعامالت سازماني
است كه در يك تصوير كلي ميتوان آن را يك فناوری اجتماعي
پيچيده (يا مركب) در نظر گرفت.
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ميرسد در تبيين وضعيت شبكههاي همكاري
تثبیت
در ايران به آن نيازمنديم .در تاييد تقسيمبندي
جذابیت با کارایی شبکه
افول
ارايه شده در مدل "چرخه عمر شبكه هاي
همكاري علم و فناوري" ،تقسيمبنديهاي
رشد
مشابهي در ادبيات موضوع ديده ميشود كه
البته مبتني بر يافتههاي تجربي پژوهشگران
است و پشتيباني نظری از آنها نشده است و
مزيت استفاده از تئوري فناوری اجتماعي
نلسون در اين تحقيق آن است كه ميتوان
يافتههاي تجربي پژوهشگران را به صورت نظری
ایجاد و معرفی
هم تبيين نموده ،مورد تاييد قرار داد.
نكته ديگري كه ميتوان در مورد "چرخه عمر
زمان
شبكههاي همكاري علم و فناوري" بيان كرد
شکل :2دوره عمر یک شبکه همکاری
آنست كه همانطور كه هر موجود زندهاي براي
دستيابي به باالترين عملكرد مورد انتظار از آن،
بايد يك روند طبيعي ايجاد ،يادگيري و رشد را
به عقيده بسياري از صاحبنظران از جمله؛ نلسون[ ،]9پِريز[ ]12و
طي كند ،شبكههاي همكاري نيز بايد يك الگوي شكلگيري و رشد
فريمن و الوکا [ ،]13تکنولوژیهای فیزیکی و اجتماعي روي همديگر
طبيعي را طي كنند تا اوالً به پايداري مناسب دست يابند و ثانياً
تاثيرگذارند و نوعي تكامل توأمان بين اين دو ديده ميشود .اين
كاركردهاي مورد انتظار از آنها محقق شود.
تكامل توأمان فناوریهای فيزيكي و اجتماعي پيشران توسعه
اقتصادي است .مدل ساده ارايه شده توسط فيشر و پراي []14
براي تغيير فناوریهای فيزيكي كه به تئوري "دوره عمر فناوری"
معروف است (كه ِورنون [ ]15هم مشابه آن را به عنوان تئوري
روش تحقیق
چرخه عمر محصول مطرح كرده است) ميتواند براي تبيين روند
ً
در اين تحقيق ابتدا بررسي نسبتا كاملي در مورد پيشينه
تكامل شبكهها به عنوان فناوریهای اجتماعي هم الهامبخش باشد.
موضوع انجام شد و مدلهاي اراي هشده توسط پژوهشگران قبلي
در تاييد ديدگاه فوق ،به عقيده برخي از صاحب نظران ،براي
بررسي گرديد .در اين گام از تحقيق ،با ادغام دو مفهوم "فناوری
دستيابي به نوآوري هاي فناوری نياز به نوآوري هاي سازماني (مثل
اجتماعي" و "چرخه عمر فناوری" ،مفهوم جديدي با عنوان
تغييرات ساختاري) وجود دارد .شبكه ها به عنوان يكي از شك
"چرخه عمر شبكههاي همكاري علم و فناوري" ارايه شد .براي
لهاي نوآوري سازماني مطرح شدهاند [.]16
بررسي اعتبار اين مدل و اصالح آن ،مهمترين شبكههاي 1375
همچنين به گفته ب ِلوسي و آركنگلي  ،وقتي كه يك محصول
در حوزه علم و فناوري براي مطالعه انتخاب شدند .واحد تحليل در
جديد از طريق شبكهاي در گسترة اقتصاد منتشر ميشود ،ساختار
شبكه هم ممكن است چرخه عمري شبيه خود
محصول نشان دهد و با محصول به سمت بلوغ برود.
جذابیت با کارایی شبکه
به منظور جلوگيري از زوال شبكه و مزيتهاي آن،
نوآوری در شبکه
بايد اقداماتي براي بازتنظيم دامنة شبكه صورت گيرد
[ .]17لذا تغيير و تكامل تؤامان شبكههاي همكاري با
نوآوريهاي فناوری در مطالعات مختلف مورد اشاره و
تاييد قرار گرفته است.
نوآوری در شبکه
بنابراين شبكه به عنوان يك فناوری اجتماعي
همانند فناوریهای فيزيكي براي ايجاد و رشد نياز
به بستر مناسب دارد و عوامل زيادي در نحوة ايجاد
و رشد آن مؤثرند و لذا ميتوان براي شكل گيري و
تكامل شبكهها ،مدلي مشابه چرخه عمر فناوری كه
براي فناوریهای فيزيكي ارايه شده است ،پيشنهاد
داد .اين مدل به صورت شماتيك در شكل ()2
نمايش داده شد هاست .حسن اين مدل آن است
زمان
كه هر چهار مرحله ايجاد (تولد و معرفي) ،رشد
(توسعه) و بلوغ (تثبيت) و افول يك فناوری را در
شکل  :3نوآوری در چرخه عمر شبکههای همکاری
نظر ميگيرد و اين همان چيزي است كه به نظر
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اين تحقيق - ،همكاري ايجادشده بين سا لهاي  1385يك شبكه
همكاري علم و فناوري است .نمونهگيري به صورت هدفدار ،و به
منظور دستيابي به تكرار واقعي و نظری انجام شد .تكرار نظری،
از طريق انتخاب سه گروه شبكههاي در حال رشد ،تثبيت تشده
و شكست خورده (منحل شده) و تكرار واقعي از طريق انتخاب
بيش از يك مورد (شبكه) در هر دسته انجام شد [ .]18شبكههاي
تازه تاسيس به دليل فقدان اطالعات كافي براي تحليل انتخاب
نشدند .اين مسئله مشكلي براي تحقيق ايجاد نميكند چرا كه به
هرحال همه شبكه هاي منتخب اين مرحله را پشت سر گذاشته
اند .انتخاب  7شبكه براي مطالعه ،مصالحه خوبي را بين اشباع از
نظر يافتههاي جديد و معني دار بودن از نظر اندازه نمونه تجربی
فراهم میکند .ایزنهرت [ ]19براساس تجربه اش اعتقاد دارد كه
 4تا  10مورد مطالعه معوال پایه خوبي براي تعميم تئوري از نتايج
حاصل از پژوهش موردي فراهم ميكند .با توجه مباحث مطرح
شده در بخشهاي قبلي ،سؤال اساسي در اين تحقيق آن است
كه مراحل رشد شبكه هاي همكاري علم و فناوري چگونه بوده
است و آيا مدل پيشنهادي تحقيق قادر به تبيين شرايط واقعي
شبكههاي همكاري در ايران است؟ در جدول ( )2خالصه اي از
مشخصات  7شبكه همكاري مورد مطالعه در تحقيق حاضر آمده
است .همه اين شبكهها مطابق تعریف ویکستد و هالبروک []20
از نوع شبکههای رسمی هستند که توسط یک نهاد دولتی برای
دستیابی به یک هدف سیاستی ایجاد شده اند .اين تشابه ،مقايسه
بين شبكههاي انتخاب شده در تحقيق را معنادارتر ميكند.
رويكرد كلي تحقيق حاضر ،تحقيق كيفي از نوع مطالعه
چند -موردي است .در اين تحقيق ،پس از طراحي مدل مفهومي
از طريق بررسي پيشينة پژوهش ،با تحليل محتواي اطالعات
گردآوري شده در مورد شبكههاي تحت مطالعه ،ميزان انطباق
مدل پيشنهادي با شرايط واقعي اين شبكهها بررسي شد .در
گام اول ،اطالعات مورد نياز از طريق سايت اينترني شبكه ها
و مستندات مكتوب گردآوري شد .در مرحله بعد ،مصاحبه با
مطلعين كليدي به عنوان مهمترين منبع اطالعات در مورد
شبكههاي منتخب در دستور كار قرار گرفت[ .]21به طور كلي
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 22مصاحبه ،با  22نفر از افراد مطلع در شبكههاي تحت مطالعه
انجام شد .جدول( )2توزيع افراد مصاحبه شده بين  7شبكه مورد
مطالعه را نشان ميدهد .مطلعين كليدي شامل؛ مديران شبكهها،
اعضاي) شوراهاي راهبردي آنها ،كارشناسان دبيرخانه و مديران
مراكز عضو شبكهها و يا افراد تاثيرگذار در ايجاد شبكهها در
سازمانهاي موسس هستند .تالش شد كه در هر شبكه بيش از
يك نفر مورد مصاحبه قرار گيرد .خوشبختانه اين مسئله در مورد
همه شبكهها محقق شد .مصاحبهها از نوع نيمهساختاريافته بود و
از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا ارزيابي خود را از ميزان انطباق
مدل پيشنهادي با شرايط واقعي شبكه ها بيان كنند .اطالعات كل
مصاحبهها حدودا ً  40ساعت بود .همه مصاحبهها ضبط گرديده
و سپس به صورت متن پياده شد .در اين تحقيق از روش تحليل
محتوا با يك رهنمود از پيش تهيه شده به عنوان ابزار اصلي
تحليل دادهها و استخراج نتايج استفاده شده است.

نتايج و بحث
در اين بخش با توجه به مدل تحقيق (شكل  )2براي هر يك
از  7شبكه مورد مطالعه بررسي مي كنيم كه آيا شبكههاي مورد
مطالعه با اين مدل قابل توجيه هستند و همچنين با توجه به اين
مدل ،مسير تكامل هر يك از شبكهها چگونه بوده است؟
 .1شبكه شامتك
شبكه آزمايشگاه هاي ملي تحقيقاتي كشور (شامتك) توسط
شوراي پژوهشهاي علمي كشور ،در سال  ، 1376براي پاسخگويي
به پروژههاي ملي تعريف شده توسط اين شورا ايجاد گرديد .اما با
انحالل شوراي پژوهشهاي علمي كشور شبكه شامتك نيز عليرغم
هزينه نسبتاً زياد صورت گرفته غيرفعال شد .يكي از كارشناسان با
سابقه وزارت علوم در اين رابطه ميگويد:
"در سال  1381شوراي پژوهشهاي علمي كشور منحل شد و
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عنوان شبکه

سال تشکیل

سازمان ایجاد کننده

تعداد مصاحبه
شوندگان

وب سایت شبکه

شامتک

1376

سازمان پژوهشهای علمی کشور

3

ندارد

پزشکی مولکولی

1379

وزارت بهداشت

3

www.irmolmednet.ir

بیوتکنولوژی پزشکی

1380

وزارت بهداشت

2

www.mbn.ir

تحقیقات گیاهان دارویی

1381

وزارت بهداشت

2

www.mprn.ir

شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

1383

وزارت علوم

5

www.mpnet.ir

آزمایشگاهی فناوری نانو

1383

ستاد توسعه فناوری نانو

4

www.nanolab.ir

تحقیقات سلولهای بنیادی

1383

وزارت بهداشت

2

www.irstemcell.ir

جمع

22

اختياراتش به وزارت علوم منتقل شد و عم ً
ال شبكه شامتك (نيز)
منحل شد".
با توجه به مدل تحقيق (شكل  ،)2شبكه شامتك يك دوره
ايجاد و معرفي نسبتاً طوالني (در حدود سه سال) را گذارنده و در
ابتداي ورود به دوره رشد خود به دليل انحالل سازمان مؤسس (و
عدم پيگيري مناسب توسط شوراي عطف كه مسؤليت ادامه كار
به او واگذار شده بود) از بين رفت .يكي از معاونين وقت شوراي
پژوهش هاي علمي كشور ،تعبير "مرگ زودرس" را در مورد اين
شبكه به كار برده و ميگويد:
" شامتك دچار عارضه مرگ زودرس شد ( و) در حالت جنيني و
اوليه از بين رفت .البته قرار بود شوراي عتف كارها شوراي پژوهشها
را ادامه دهد ولي شوراي عتف هم معلق ماند".
 .2شبكههاي بيوفناوری پزشكي و پزشكي مولكولي

 .3تحقيقات سلولهاي بنيادي
شبكه تحقيقات سلولهاي بنيادي در سال  1384و با همان
الگوي شبكههاي قبلي در وزارت بهداشت شكل گرفت .با توجه به
ايجاد نهادهاي ديگري در زمينه تحقيقات سلولهاي بنيادي از قبيل
ستاد راهبردي توسعه سلولهاي بنيادي در معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري ،اين شبكه سعي در هماهنگي فعاليتهاي خود با
اين مجموعهها دارد [ .]23اين شبكه در چند سال گذشته توانسته
است دوره معرفي نسبتاً خوبي را پشت سر بگذارد و در زمان تحقيق
حاضر در مرحله رشد خود قرار دارد .البته اين نگراني وجود دارد
كه همگرايي بين فعاليت هاي اين شبكه و ستاد راهبردي توسعه
سلولهاي بنيادي به وجود آيد و آينده اين شبكه را با مشكل مواجه
كند .يكي از مديران شبكه در اين رابطه ميگويد:
"ستاد سلول هاي بنيادي رقيب (شبكه سلول هاي بنيادي)
نيست ولي فعاليت آن ميتواند اثرات مثبت يا منفي در مورد شبكه
داشته باشد .اثر مثبت آن دسترسي مستقيم به بودجه و توزيع آن
بين مراكز تحقيقاتي است .نگراني اين است كه فغاليتهاي ستاد چه
تداخلهايي ميتواند با شبكه داشته باشد .چون در ايران نهادها در
قلمرو خود همه چيز را ميخواهند .لذا الزم است تفكيك وظايفي
بين اين نهادها صورت گيرد و آنها بتوانند به صورت مكمل هم
عمل كنند" .
 .4شبكه تحقيقات گياهان دارويي
شبكه تحقيقات گياهان دارويي در سال  1381با همان الگوي
ساختاري شبكههاي تحقيقاتي قبلي ايجادشده در وزارت بهداشت
تشكيل گرديد .اين شبكه به گفته مدير آن از سال  1386به دليل
عدم حمايت وزارت بهداشت غيرفعال شد" .از  3سال پيش ()1386
كه قرار بود شبكه رديف بودجهاي داشته باشد و مشكل مربوط به
دادن ديرهنگام وناقص بودجههاي تعهدشده در شبكه را حل كند،
چون وزارت بهداشت مخالفت كرد ،شبكه غيرفعال شد".
اما برخي از صاحبنظران اين حوزه ،شكست شبكه را به داليل
ديگري از جمله بخشي نگري مديريت شبكه نسبت مي دهند .در
هر صورت اگر با توجه به مدل تحقيق (شكل  ،)2مسير تكامل اين
شبكه را بررسي كنيم ،دوره ايجاد و معرفي ضعيفي داشته است
به طوري كه تنها بخش كمي از بازيگران و فعاالن اين حوزه در
شبكه مشاركت نمودهاند و اين دوره طوالني معرفي به مرحله رشد
نرسيده است .شبكه نه از نظر تعداد مراكز عضو و نه از جنبه ميزان
فعاليت ،رشد قابل توجهي نداشته است .در سال  1384شبكه ملي
پژوهش و فناوري گياهان دارويي توسط چند وزارتخانه و سازمان
ديگر تشكيل شد به طوري كه به نظر ميرسد ظهور اين شبكة
رقيب انگيزه اعضاي شبكه تحقيقات گياهان دارويي و مديران وزارت
بهداشت را براي احياي اين شبكه كاهش داده است .همچنين به
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي حدود  10شبكه
تحقيقاتي را در دهة اخير ،با هدف ساماندهي بهتر تحقيقات
در حوزه پزشكي ،هدفمندكردن و همراستا كردن تحقيقات با
اولويتهاي كشور و همچنين تخصيص بهينه منابع براساس تقسيم
كار تخصصي بين دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي وابسته ايجاد
نموده است .شبكههاي بيوفناوری پزشكي و پزشكي ملكولي هم در
سا لهاي  1379-80در همين راستا ايجاد شدند[ .]22دبير يكي
از اين شبكه ها ،سالهاي  1382-1379را "دوران طاليي" اين
شبكهها مينامد و معتقد است ،پس از آن ،به دليل تغيير ديدگاه
مديران باالدست در سازمان متولي – يعني وزارت بهداشت -نسبت
به شبكهها و به دنبال آن كاهش حمايت ،فعاليت شبكهها به حداقل
رسيده است.
"دوره سه ساله اول ( )82-80فعاليت ،دوران طاليي شبكه بود،
چرا كه دكتر ( ...معاون پژوهشي وقت وزارت بهداشت) پشتيباني
خوبي از شبكه ميكرد .همين باعث ميشد كه دانشگاهها همه
درخواست عضويت كنند".
اين دو شبكه در حدود يك دهة عمر خود توانست هاند به
حالت پايايي نسبي دست يابند به طوري با وجود تغييرات زياد
مديريتي در سازمان باالدست يعني وزارت بهداشت در طول اين
دهه ،اين دو شبكه همواره كمابيش مورد حمايت بود هاند و به
عنوان يك نهاد پايدار در بدنه وزارت بهداشت پذيرفته شدهاند.
لذا اگر بخواهيم با توجه به مدل تحقيق (شكل  ،)2اين دو شبكه
 1379پشت سر گذاشتهاند و توانسته اند  -را مورد بررسي قرار
دهيم ،هر دو شبكه يك دوره معرفي موفق را در سالهاي 81
اعتماد دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مرتبط را براي مشاركت در
شبكه جلب كنند .دوره رشد شبكهها با شيب كمي همراه بوده
است چرا كه حمايت سازمان موسس از اين دو شبكه در دورههاي
بعدي مديريت وزارت بهداشت كاهش يافته است .هر دو شبكه
در زمان تحقيق حاضر ( )1389به مرحله تثيبت رسيدهاند و به
ويژه در مورد شبكه پزشكي مولكولي نگراني از ورود به دوره افول
وجود دارد ،مگر اينكه نوآوريهايي در آنها از نظر حوزه فعاليت
يا ساختار صورت گيرد .يكي از اعضاي شوراي راهبردي شبكه
پزشكي مولكولي در مورد مسير تكامل اين شبكه با توجه به مدل
تحقيق ميگويد:

"در  4سال (اول) حدود  46طرح داشتيم كه بيشتر آنها اتمام
يافته است .از  86تا  ، 88فقط  10تا طرح داشتيم و االن هم معاون
جديد (پژوهشي وزارت بهداشت) گفته است كه طرح جديدي
تصويب نشود .يعني يك دوره معرفي يك دوره رشد يك دوره ركود
و احتماالً دوره افول".
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دليل فعال نشدن مجدد شبكه تحقيقات گياهان دارويي ،شبكه طب
سنتي در وزارت بهداشت به شبكه طب سنتي و گياهان دارويي
تغيير ماموريت داد []2
 .5شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي
شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي توسط معاونت
پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و با تصويب شوراي
گسترش آموزش عالي در سال  1383ايجاد شد .افراد موثر در ايجاد
و راهبري اين شبكه ،هدف خود را ايجاد شبكهاي فراوزارتخانهاي
در حوزه گياهان دارويي اعالم كردند [ .]25يكي از اعضاي شوراي
شبكه در مورد نحوة تكامل اين شبكه ميگويد:
"در  2سال اول فعاليت شبكه ،شناخت مناسبي توسط اعضاء
نسبت به فعاليتها و توانمنديهاي همديگر حاصل شد .به تدريج از
شركتهاي خصوصي و صنايع هم براي عضويت در شبكه دعوت
شدند ".بررسيها نشان مي دهد كه اين شبكه دوره معرفي موفقي
را پشت سر گذاشته و توانسته است ضمن جلب اعتماد سازمان
متولي ،تعداد زيادي از مراكز مهم و فعال در حوزه گياهان دارويي
را به عضويت خود درآورد .اين شبكه همچنين دوره رشد سريعي
داشته است [ .]25نگراني اصلي در مورد اين شبكه ،پايين بودن
سطح همكاري بين مراكز عضو و وجود چندين شبكه و انجمن رقيب
است .شبكه براي رفع اين نگراني سعي دارد با نوآوري در فعاليتهاي
خود از جمله ايجاد بخش جديدي به نام شبكه آزمايشگاهي گياهان
دارويي ،جذابيت اش را براي مراكز عضو باال ببرد .دبير شبكه در
اين رابطه ميگويد:
"عدم شكلگيري روابط برد -برد همكاري يكي از ريسكهاي
پايداري شبكه است .هدف غايي شبكه ايجاد اين همكاري هاست...
ارتباط اعضا شبكه گياهان دارويي هنوز ضعيف است .در زمينه
شبكه آزمايشگاهي وضعيت بهتر است و همكاري بيشتر است ...غير
از شبكه تحقيقات گياهان دارويي در وزارت بهداشت ،يك شبكه
طب سنتي و يك انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان گياهان
دارويي نيز (به عنوان رقباي شبكه) وجود دارند .از هر شبكه بهتر
است بيش از يكي نداشته باشيم".
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 .6شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو
شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو توسط ستاد ويژه توسعه فناوري
نانو و به منظور فراهم سازي زيرساختهاي توسعه اين فناوري در
كشور از سال  1383ايجاد شد .اين شبكه توانسته است در طول
 7سال فعاليت خود (تا زمان تحقيق حاضر) موفقيت هاي قابل
توجهي را به دست آورد .مدير دبيرخانه ستاد توسعه فناوري نانو
در اين رابطه ميگويد" :شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو ،از نظر
تنوع موضوعي به گستردگي خود فناوري نانو است .در اين شبكه
از هر يك ازحوزه هاي مهندسي ،پزشكي ،بيوفناوری ،كشاورزي و
نظاير آن ،چندين مركز تخصصي حضور دارند .بعد از عضوگيري
اوليه ،تالش شد تا عالوه بر شرايط عمومي عضويت ،اعضاء جديد،
نقشه توانمنديهاي شبكه را تكميل كنند .در اين مسير اولويتهاي
فناوري نانو و نياز واحدهاي مختلف زيرمجموعه ستاد به ويژه در
بخش صنعتي نانو مورد توجه قرار گرفت ".بررسي اين شبكه با
استفاده از مدل تحقيق (شكل )2نشان مي دهد كه دوره معرفي
موفقي داشته است .همچنين اين شبكه يك فرآيند رشد تدريجي
مناسبي را پشت سر گذاشته است .اين شبكه با ورود به دوره بلوغ
خود در سالهاي اخير تالش دارد با نوآوريهاي مختلف از جمله ايجاد
كارگروه هاي تخصصي دستگاهي و افزايش نقش مراكز عضو در
مديريت شبكه ،به دوره توسعه جديدي وارد شود[. ]26
 .7جمعبندي و بحث
همانطور كه ديديم همه شبكههاي مورد مطالعه با مدل تحقيق
(شكل  )2قابل تبيين هستند و میتوان مسير رشد و تكامل آنها را
با اين مدل بررسي كرد .شكل ( ،)4وضعيت هر يك از شبكههاي
مورد مطالعه را در قالب مدل تحقيق نشان ميدهد .الزم به ذكر
است كه ويژگي مهم اين مدل ،سادگي و قابل فهم بودن آن است
وگرنه ميتوان هر يك از مراحل چهارگانه اين مدل را به بخشهاي
جزيي تري نيز تفكيك كرد .اغلب صاحبنظران نيز دسته بنديهاي
سادهتر را ترجيح داده اند[ 6 ،5و .]8از سوي ديگر اين مدل با مدل
چرخه عمر فناوری كه براي نوآوريهاي فني ارايه شده است نيز
سازگاري دارد.
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مدل ارايه شده براي تبيين مراحل رشد يك شبكه همكاري علم و فناوري با عنوان "چرخه عمر شبكه هاي همكاري علم و
فناوري" با شرايط واقعي شبكههاي مورد مطالعه سازگاري دارد و به عبارت ديگر با اين مدل ميتوان وضعيت شبكههاي مورد
مطالعه را بررسي و تبيين كرد .در بين شبكههاي مورد مطالعه در اين تحقيق نمونههایی براي هر چهار مرحله وجود دارد .به
عنوان مثال؛ همه شبكهها در يك نقطه زماني ايجاد شده و يك دوره معرفي اوليه داشتهاند .شبكه سلولهاي بنيادي در مرحله
رشد خود قرار دارد .شبكههاي پزشكي مولكولي و بيوفناوری پزشكي در مرحله تثبيت و بلوغ قرار دارند و نگراني از ورود آنها به
دوره افول وجود دارد .شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو و شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي دوره رشد و تثبيت خود را
گذرانده و در حال نوآوري براي شروع دوره رشد ديگر هستند .شبكههاي شامتك و تحقيقات گياهان دارويي پس از يك دوره
فعاليت به مرحله افول رسيدهاند .بنابراين مدل تحقيق براي تبيين وضعيت شبكههاي همكاري علم و فناوري در ايران از جنبه
مراحل تكامل مناسب به نظر ميرسد.
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 وضعیت شبکههای مورد مطالعه در مدل چرخه عمر شبکههای همکاری:4شکل
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فواید پیادهسازی
استاندارد  ISO9001در
آزمایشگاههای انجام آزمون
چکیده
در سالهاي اخیر ،پیادهسازی استاندارد  ISO 9001در آزمایشگاههای انجام آزمون،
مورد توجه معدودی مراکز آزمایشگاهی قرار گرفته است .بعضی از مراکز خدماتی مانند
آزمایشگاهها با توجه به سطح تحصیالت باالی پرسنل و تجهیزات گران قیمتی که دارند
و همچنين نبودن رقابت زیاد در این حوزه کاری تخصصی ،تا به حال نیاز بسیار کمی
به پیادهسازی این استانداردها احساس میکردهاند .با اين وجود ،اهمیت فراوان نتایج
آزمونهای آزمایشگاهی برای انجام سرمایهگذاری در سایر بخشها باعث شده که این
سازمانها به استانداردهای مدیریت کیفیت روی خوش نشان دهند .در این مقاله سعي
شدهاست دالیل مفید بودن پیادهسازی استاندارد  ISO 9001در آزمایشگاهها و همچنين
مزایای آن شرح داده شود.

واژههای کلیدی
آزمایشگاه ،مدیریت کیفیت ،پرسنلISO 9001 ،

نویسندگـان:
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ارایه خدمات ،در مقایسه با تولید کاال از ويژگيهاي خاصي برخوردار است .مهمترین این ويژگيها را میتوان اهمیت تاثیر
انسان در زمینه ارایه خدمات ،غیرملموس بودن خدمات ،ارایه و مصرف همزمان و مواردی مانند آن دانست .ویژگی خدمات سبب
شدهاست که بررسی ،ارزیابی و بهبود آن به فرایندی حساس و نسبتا پیچیده تبدیل شود [ .]1از سوی دیگر ،پیشرفت و توسعه
در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی ،آگاهی از تحوالت را ضروری ساخته است .ضرورت امر برنامهریزی ،امروز بر کسی
پوشیده نیست؛ عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر ،برنامهریزی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیر
در آورده است [ .]2واضح است كه اجراي برنامهها بدون ارزیابی ،عمال بیهوده خواهد بود و برای ارزیابی ،ابزاری مناسب الزم
است .یکی از موثرترین این ابزارها سیستمهای مدیریت کیفیت است .بهويژه در سازمانهای خدماتی که سیستمهای مدیریت
کیفیت در بهبود روابط بین مشتری و سازمان میتوانند نقش موثری ایفا کنند .استاندارد  ISO 9001به اجرای اصول بر اساس
سیستم و فرایند توجه دارد.
همچنین از مهمترین ويژگيهاي استاندارد  ISO 9001بخش مستندسازی آن است که ضمن توانمندسازی نیروی انسانی،
کمک موثری به حفظ علم و دانش سازمان میکند و سرمایه انسانی سازمان را به نحو مطلوب حفظ مینمايد .توانمندسازی
نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای 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 مسوولیتهای بیشتری که میتوانند داشته باشند به
گونهاي که با بهرهوری همراه باشد [.]3فعالیتهای آزمایشگاهی ،نوعی از خدمات هستند و یکی از مزایای پیادهسازی استاندارد
 ISO 9001در آزمایشگاهها سادهتر شدن ارزیابی وضعیت این نوع سازمانها است که میتواند امکان هرنوع تصمیمگیری را به
راحتی فراهم کند.
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پيادهسازي استاندارد مدیریت كيفيت در آزمايشگاهها
آزمایشگاهها و مراکز انجام آزمون ،به نوعی در زمره
پیمانکاران فرعی برای سازندگان یا ارایه دهندگان خدمت و
محصول محسوب میگردند و عملکرد آنها در کیفیت محصول
یا خدمت نهایی عرضه کنندگان موثر است؛ بنابراین به منظور
تضمین کیفیت محصول یا خدمت ،سازمان عرضه کنندة آنها این
دسته از پیمانکاران باید به لحاظ صالحیت و اعتبار مورد ارزیابی
و طبقه بندی قرار بگیرند و سپس از ایشان خدمات دريافت
شود [ .]4استاندارد  ISO/IEC 17025بر مبنای فرایندهای
آزمایشگاههای انجام آزمون ،نمونهبرداری و کالیبراسیون تدوین
شدهاست و همه جنبههای مربوط به انجام آزمون در آزمایشگاه
را لحاظ میکند تا حقوق مشتری که به عنوان اطمینان او از
صحت و دقت پاسخها تعبیر شدهاست؛ رعایت شود .چند سالی
بیشتر از تدوین و تصویب این استاندارد بینالمللی نمیگذرد و
کاملترین سندی است که درباره مدیریت و کیفیت آزمایشگاهها
وجود دارد .این استاندارد ،همه جزییات مربوط به انجام دقیق
و صحیح هر آزمون را به دو بخش فنی و سیستمی تقسیم
کرده است .بخش فنی آن به الزامات فنی آزمایشگاه ،شامل
کالیبراسیون دستگاهها ،شرایط محیطی ،روش انجام آزمون و
غيره میپردازد و بخش سیستمی ،الزامات فنی را در چارچوب
یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق بر استاندارد ISO 9001
ارایه میدهد .به همین علت با وجود آنکه یک الزام نیست
توصیه میشود ابتدا در آزمایشگاه استاندارد ISO 9001
پیادهسازی و جــاري شود و سپس براي کسب اعتبارنامـة
 ISO/IEC 17025اقدام شود .بهويژه آنکه بخش سیستمی
 ISO/IEC 17025انطباق کاملی بر الزامات  ISO 9001دارد
و اگر آزمایشگاهـــی  ISO/IEC 17025را استقرار دهــد عمال
 ISO 9001را نیز مستقر کرده است .پس میتوان پیادهسازی
 ISO 9001را مقدمه مناسبی برای استقرار ISO/IEC 17025
به حساب آورد.
طی دو دهه اخیر ،شرایط فعالیت در سازمانها و صنایع
پیشرفته تغییرات اساسی کرده است که این تغییرات را میتوان
در بعد تکنولوژی ،شرایط بازار و خواستههای مشتری جا داد.
فعالیت در محیطی که تغییر و عدم اطمینان از ویژگیهای
اصلی آن است؛ نيازمند پذیرش تغییرات و ایجاد و بهبود در
انعطافپذیری و پاسخگویی است [ .]5امروزه در عرصه جهانی،
داشتن گواهی استاندارد و رعایت آن در هر زمینهای الزامی
شدهاست و در بازارهای جهانی نيز بدون هیچ ارفاقی ،کاال و
خدمات غیر استاندارد ،از چرخه استفاده مصرف کنندگان خارج
میشود .در واقع استانداردها شامل هر مقولهای شدهاند؛ از
آموزش در دانشگاهها تا رفتارهای اجتماعی و غيره در این میان
استانداردهای مدیریت کیفیت ،نقش و جایگاه ویژهای دارند .این
استانداردها به جز نوع کار انجام گرفته در هر سازمان ،به چگونگي
انجام کار و ایجاد مستندات و ارتباط درون سازمانی و همچنين
چارچوب فعالیتی که بر اساس آن سازمان تاسیس شده اهمیت

میدهند و ضمن ایجاد ساختاري مشخص در سازمان و کمک
به تقسیم وظایف ،حفظ و بهبود دانش و تجربه کاری را ممکن
میسازند .استانداردهای مدیریت کیفیت مختلفي در زمینههای
تخصصی وجود دارد .به عنوان نمونه ISO/IEC 27001 ،در
زمینه مدیریت امنیت اطالعات و یا  ISO/IEC17020برای
سازمانهای بازرسي و  ISO/IEC 17025به منظور انجام
صحیح و دقیق فرايندهاي انجام آزمونها در آزمایشگاهها تدوین
شدهاند.
استاندارد  ISO 9001قدیمیترین و معروفترین استاندارد
مدیریت کیفیتی است که در ایران شناخته مي شود و امروزه
در بيشتر سازمانها ،پیادهسازی این استاندارد و استانداردهای
( ISO14001در زمينه محیط زیست) و OHSAS18001
(استاندارد مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت) از الزامات فعاليت
به حساب میآیند و کمتر شرکت ،کارخانه و حتی در بعضی
مواقع فروشگاهی بدون پیادهسازی این استانداردها قابل تصور
است .تأييد پیادهسازی استانداردی مانند  ISO 9001در هر
سازمان ،با ارايه گواهی مربوطه قابل اثبات است .اين گواهي،
توسط سازمانهای صادركنندة گواهينامه كيفيت صادر
میگردد CB.های مختلفی در ایران فعال هستند .این طیف
متنوع از یک نوع سازمان خاص ( )CBکه قرار است به بحث
مدیریت کیفیت بپردازند ،با سطوح کیفیتی گوناگونی فعالیت
میکنند .دلیل تفاوت سطح کیفیت این سازمانها نیز بسیار
واضح است .استانداردهای مدیریت کیفیت ،ابزاری در دست
مدیران ارشد سازمانها هستند كه مانند کاربران یک نرمافزار
که میتوانند يا تنها به خاطر داشتن آن برنامه فخر بفروشند؛
یا در حد نیاز از آن استفاده کنند و این تفاوت دیدگاه مدیران،
باعث تفاوت عملکرد CBهای مختلف شدهاست.
درباره استانداردهایی مانند  ISO/IEC 17025اوضاع
متفاوت است .اگرچه این استاندارد نیز ابزاری در دست مدیر
ارشد است و اثربخشی آن در آزمایشگاه به دیدگاه او وابسته
است اما اعتبارنامه آن توسط سازمانهای اعتباردهنده صادر
میگردد .در واقع این سازمانها صالحیت CBها را نیز تعیین
میکنند ISO 9001 .استانداردی است که سازمان ،انطباق
فعالیتهایش بر آنرا اثبات میکند اما در ارزیابی آزمایشگاه،
باید صالحیت آن در انجام صحیح و دقیق آزمونها منطبق بر
الزامات  ISO/IEC 17025نيز ثابت شود و شاید به همین دلیل
است که پیادهسازی آن کار بسیار سختی است.
در هنگام پیادهسازی استاندارد  ISO/IEC 17025در
آزمایشگاه ،پرسنل احساس میکنند الزم است مباحث فنی که
حوزه تجربه و کارکرد ایشان است را به قالبی غریبه و ناآشنا
درآورند بنابراين ناخودآگاه در برابر آن مقاومت نشان خواهند داد.
اغلب برنامه های کیفیت به دو دلیل شکست می خورند
سامانهای دارند بدون انگیزه و یا انگیزهای بدون سامانه []6
و این خود دلیلی است بر اولویت داشتن استقرار استانداردی

که تنها به بحث سیستمی میپردازد و باعث میشود پرسنل بدون هرگونه احساس ناامنی شغلی ،بتوانند با فرایندهای سیستمهای
مدیریت کیفیت آشنا شده ،حتی از منافع آن بهرهمند شوند .همچنین پیادهسازی استاندارد مذکور باعث میشود سازمان با هزینه
بسیار کمتری از هزینههای گزاف استقرار ISO/IEC 17025یک ممیزی جدی را تجربه کند که باعث کاهش استرس کارکنان در
مقابل سایر ارزیابیها و رفع بسیاری از نقاط ضعف سازمان میشود .حتی اگر یک آزمایشگاه فقط  ISO 9001را استقرار دهد منافع
بیشماری به دست خواهد آورد ،هرچند در بلند مدت عدم استقرار  ISO/IEC 17025برای هر آزمایشگاه،باعث حذف آن از عرصه
رقابت خواهد شد.
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مزایای استقرار استاندارد  ISO9001در مراکز آزمایشگاهی
 مستندسازی و نگهداری سوابق و حفظ دانستهها
امروزه دانش و نوآوری به عنوان عوامل مهم ایجاد ثروت
پذیرفته شدهاند .دانش در این عصر عامل اصلی برای تولید
اقتصادی به شمار میآید و با ارزشترین دارایی در اقتصاد دانش
محور ،داراییهای فکری است که به دانش و تجربه کسب شده
توسط کارکنان یا ذخیره شده در شبکههای دیجیتالی یا سری
دادهها ارجاع دارد[ .]7از الزامات این استاندارد ،مستندسازی
کلیه اقداماتی است که در آزمایشگاه انجام میشود و بر نتایج اثر
میگذارند این مستندسازی باعث شفافیت بیشتر مراحل انجام
آزمون و دفاع قابل اثبات از اقدامات انجام گرفته و صالحیت
آزمایشگاه نزد مراجع علمی و قانونی میشود ضمن آنکه حفظ
و نگهداری قاعدهمند سوابق در آزمایشگاه ،انجام کار را آسانتر
میکند و از دانش حاصل شده در طول زمان به واسطه کار و
تجربه به نحو مطلوب محافظت میشود.
 آموزش

 شرایط محیطی مناسب
بی شک شرایط محیطی نقش بزرگی در آزمونهای
آزمایشگاهی دارد و این باعث شده است یکی از بندهای
فنی استاندارد  ISO/IEC 17025به مبحث شرایط محیطی
آزمایشگاه بپردازد به گونهای که این شرایط باید با دقت فراوان
کنترل شود .در استاندارد  ISO 9001با این ریزبینی به شرایط
محیطی پرداخته نشده است لیکن با توجه به اینکه در این
استاندارد بر ایجاد محیط مناسب برای دستیابی به الزامات
محصول تاکید شده است عمال باعث میشود شرایط محیطی
مناسبی برای انجام آزمونها فراهم شود.
 خرید کاال و خدمات و استفاده از پیمانکاران فرعی
محصول با کیفیت ،نتیجه خرید مواد و خدمات و استفاده
از پیمانکاران با کیفیت است که این مهم به شرط برقراری
یک سیستم مدیریت کیفیت و عمل به آن ممکن میشود این
استاندارد در این زمینه قاعده مشخصی دارد که عمل درست به
آن میتواند برای آزمایشگاه سودمند باشد.
 انجام ممیزی ،رفع موارد نامنطبق ،انجام اقدامات
اصالحی و پیشگیرانه
بدون معیارهای اندازه گیری ،مدیران ،تنها سرپرست
هستند .مدیریت بدون سنجش یا معیار اندازه گیری عملکرد،
همچون پرواز با چشمان بسته است؛ بنابراین امروزه بسیاری از
سازمانها آموخته اند که برخی معیارها را برای عملکرد عملیاتی
یا برای برآورده کردن نیازهای ذینفعان خارجی اندازه گیری
کنند[ .]9بر طبق این استاندارد و در صورت پیاده سازی آن در
آزمایشگاه باید معیارها ،اهداف و منابع ،مشخص و ثبت شوند
همچنین زمان و فرایند ممیزی مشخص و اجرایی و ثبت شود و
بر مبنای همین فرایند ،موارد نامنطبق با اهداف و برنامهها ثبت
و اصالح شوند .ضمن آنکه این سیستم ،فضایی ایجاد میکند
که بتوان بر مبنای آن اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی از طرف
همه پرسنل را بررسی و اجرایی کرد.

www.nanolab.ir

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

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

27

مقاالت

شماره  2تابستان 1392

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

نتیجهگیری
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 9001جایگاه 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 17025است خود به تنهایی می تواند در زمینه های مختلفی کار
آزمایشگاهها 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..

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

مراجع
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ارشد فناوری نانو ،آزمایشگاه
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مهندسی کشاورزی ،موسسه
 .2کارشناس
تحقیقاتی پرطاووس مشهد
ارگروه تخصصی  TEMشبکه
 .3عضو ک
آزمایشگاهی فناوری نانو

آمادهسازی نمونههای
نانولوله کربنی و
تصویربرداری از آنها با
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TEM

چکیده

نانولولههای کربنی که از صفحات کربن به ضخامت یک اتم و به شکل استوانهای توخالی ساخته
شدهاست در سال  ۱۹۹۱توسط سامیو ایجیما (از شرکت  NECژاپن) کشف شد .بعد از ساخت اولین
نانولوله ،دانشمندان روی روشهای سنتز این نانولوله فعالیت زیادی انجام دادند و توانستند به روشهای
مختلفی دست یابند .سپس سعی کردند با ارایه روشهای متنوع ،بر مشکالت موجود نیز فایق آیند ،که
بعضی از مشکالت تا حدی مرتفع و بعضی نیز همچنان پابرجاست .در این میان ،تصویربرداری از نانولولهها
بهترین روش برای بررسی کیفیت محصول نهایی است .به طور معمول ،از  TEM ، SEM ، STMو
 AFMبرای تصویربرداری از این مواد استفاده میشود که هر یک شرایط آمادهسازی و تصویربرداری
خاص خود را دارد .در این مقاله به بررسی اجمالی پیرامون روشهای آمادهسازی و نکات مهم درباره
تصویربرداری از نانولولههای کربنی پرداخته میشود.

واژههای کلیدی

آمادهسازی نمونه ،نانولوله کربنی ،TEM ،تعیین مشخصات

مقدمه
www.nanolab.ir

ظاهر نانولولههــای کربنی بسیار شبیه دوده است ،به طــوری که اگر با دو انگشت فشـرده شود ،همانند دوده به دست
(یا دستکش) مالیده میشود .اما در زیر میکروسکوپ ،ظاهر این ماده کامال شبیه نام آن است؛ یعنی ساختار لولهای 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 نانولولهها اهداف مختلفی دنبال میشود ،بنابراین شیوههای متفاوتی برای آمادهسازی این نانوساختارها
وجود دارد .اطالع از چگونگی صحیح آمادهسازی نمونهها ،میتواند به دانشپژوهان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود
کمک شایانی کند .در این مقاله تالش شدهاست تا کلیاتی پیرامون چگونگی آمادهسازی نانولولههای کربنی ارایه شود.
همچنین تالش شده ،تا تجربیات آزمایشگاهی نویسندگان در آمادهسازی این نمونهها ،در مقاله منعکس گردد.
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الکترونیکی استفاده کند .برای چنین مطالعهای به نمونههای
در اغلب موارد نانولولههای کربنی دارای ناخالصیهایی هستند
آمادهسازی شده با کیفیت باال نیاز است .در این پروژه الیههایی از
که منشا این ناخالصیها ،میتواند عواملی از جمله کاتالیست مورد
جنس دیاکسید سیلیسیوم ،روی سطح  Siقرار داده شد که از آن
استفاده در فرآیند سنتز باشد .بنابراین یک مرحله شستشوی اولیه
برای تصویربرداری  TEMاستفاده گردید .این نمونهها با استفاده
میتواند در زدودن این ناخالصیها مفید باشد .برای شستشو ،معموال
از پرتو یون متمرکز ( )FIBبه صورت ورقههایی نازک درآمد ،به
از الکل یا استن استفاده میشود که فرار است و به راحتی میتوان
طوری که درون حفرههای این ورقه ،نانولولههای کربنی رشد داده
آن را از محیط خارج کرد .الزم به ذکر است که در مرحله شستشوی
شده بود .به منظور حفظ ساختار نانولولههای کربنی و پیشگیری
اولیه ،نباید ماده را در اولتراسونیک قرار داد ،زیرا موجب بازشدن
از زوال آنها در طی فرآیند سوراخ کاری ،از الیههای فلز پالتین
نانولولهها میشود و این ماده را در تمام محلول پخش میکند .در
در دو سوی این ورقهها استفاده شده و
این شرایط امکان جداکردن نانولولهها
یک فرآیند تمیزکاری  5کیلوولتی نیز به
از محلول شوینده وجود نخواهد داشت.
آن اعمال شدهاست .نتایج تصویربرداری
برای شستشو کافی است که محلول را با
با  TEMنشان داد که ساختار داخلی
دست کمی تکان داده ،به سرعت سر ریز
نانولولههای کربنی در حین آمادهسازی
کرد .در این حالت در انتهای لوله آزمایش
تغییر نکرده است که این نشان میدهد
فقط نانولوله کربنی باقی میماند .ذکر
روش  FIBبرای آمادهسازی نمونههای
این نکته کامال ضروری است که این نوع
نانولولههای کربنی برای اتصاالت
شسشتو تنها بخشی از آلودگیها را از
مدارهای الکترونیکی مناسب بوده است.
محیط خارج میکند و نمیتوان از آن
اتصاالت نقش مهمی در آیسیها
برای خالصسازی استفاده کرد.
دارند .در حــال حاضــر ،کوچکترین
سپس ،باید نانولوله کربنی درون یک
اتصاالت ساختـــه شــده بـــا مس،
دیسپرسانت مناسب پخش شود .برای
 45نانومتــری هستند؛ امـا بـا کـوچک
این کار معموال از آب یا الکل استفاده
شدن اتصاالت مسی ،مقاومت الکتریکی
میشود .غلظت نانولوله درون دیسپرسانت
آنها افزایش مییابد .برای برطرف کردن
دارای اهمیت است .اگر مقدار نانولولهها
این مشکل ،از نانولولههای کربنی در
زیاد باشد ،زیر میکروسکوپ کلونی از
شکل  :1تصویر باال :غلظت نانولوله زیاد است؛
اتصاالت استفاده شدهاست .برای این
نانولولهها مشاهده خواهد شد که همانند
تصویر پایین :غلظت نانولوله بهینه است.
کار ،نانولولهها درون حفرههایی قرار
یک ظرف از اسپاگتی است و در این
داده میشوند (شکل  .)2ایراد این
صورت نمیتوان نانولولههای منفرد را به
روش آن است که برای توسعه آن باید
خوبی مشاهده کرد .اگر غلظت نانولولهها
بتوان نانولولهها را درون حفرهها مورد
کم باشد ،یافتن نانولولهها در سطح
مطالعه قرار داد .بهترین ابزار برای
گرید بسیار دشوار است .شکل شماره
این کار میکروسکوپ الکترونی عبوری
( ،)1دو تصویری را نشان میدهد که در
( )TEMاست که الزمه استفاده از آن،
آنها غلظت نانولوله در دو حالت مختلف
آمادهسازی مناسب اتصاالت با کمترین
نمایش داده میشود .حالتی که غلظت
آسیب است .از آنجایی که با روشهای
باال است و حالتی که غلظت بهینه است.
مرسوم نمیتوان به راحتی این نمونهها
پس از واردشدن نانولولهها به داخل
را آماده کرد ،از پرتو یونی متمرکز برای
دیسپرسانت ،باید محلول در اولتراسونیک
این کار استفاده شدهاست .این روش با
قرار داده شود .زمان اولتراسونیک کامال
همه خوبیهایی که دارد (مانند امکان
بستگی به نمونه دارد و میتواند از یک
تهیه نمونههای بسیار نازک) ،یک ایراد
دقیقه تا  30دقیقه متغییر باشد .پس
دارد و آن تشکیل الیههای غیرمعمول
از پخش شدن کامل ،نمونه روی گرید
و آسیب دیده است .این گروه تحقیقاتی
ریخته میشود و پس از خشک شدن،
از سرپوشهایی از جنس پالتین استفاده
آماده تصویربرداری است.
کردند تا نانولولهها در حین آمادهسازی
همیشه آمادهســازی نمونـههـــای
آسیب نبینند .البته پیش از شروع
نانولـولــه کربنی به این روش نیست و
آمادهسازی ،یک مرحله تمیزکاری توسط
گاهــی نیاز به آمادهسازیهــای خاص
 FIBبا ولتاژ پایین انجام شدهاست تا
است .ژیائوژینگ کی و همکارانش[]1
شکل :2تصویر  SEMاز برش جانبی
آسیب به وجود آمده از  FIBدر حین
از دانشگاه آنتورپ بلژیک قصد داشت از
نمونه )a :پیش از فرآیند نازک سازی؛  )bپس
آمادهسازی به کمترین مقدار خود برسد.
نانولولههای کربنی رشد داده شده روی
از یک مرحله نازک سازی[]1
برای نشاندن پالتین ،از روش رسوب
بستری الگودار برای استفاده در اتصاالت

اعمال شده با پرتو یونی ( )IBIDاستفاده میشود اما این روش
آسیبهایی به سطح وارد میکند .برای جلوگیری از این آسیبها
ابتدا از رسوب اعمال شده با پرتو الکترونی ( )EBIDو پس از آن
از  IBIDاستفاده گردید .با انجام این فرآیند ،یک الیه محافظ از
پالتین در دو سوی نمونه ایجاد میشود که آن را در برابر آسیبهای
 FIBمحفوظ میدارد .حال باید نمونه را از محل مورد نظر نازک
کرد تا برای تصویربرداری با  TEMمناسب شود .این کار با پرتوهای
یونی  30کیلوولتی با جریان  30پیکوآمپر انجام میشود .الزم به
ذکر است که دو سوی نمونه باید نازک شود تا به شرایطی که در
شکل شماره (( )3تصاویر  SEMاز نمونه) آورده شده ،نزدیک شود.

ضخامت نمونه باید تقریبا  100نانومتر باشد تا در میکروسکوپ
 TEMقابل رویت باشد.
در گام بعد ،اثر الیه محافظ مورد بررسی قرار گرفته است.
تصویر  SEMاز نمونه دارای یک الیه محافظ و نمونه حاوی دو الیه
محافظ در شکل شماره ( )3آمده است .در نمونه تک الیه (شکل
 )a-3بخشی از ورقه توسط پرتو الکترونی از بین رفتهاست ،در حالی
که در نمونه دو الیه (شکل  b-3و  ،)c-3نانولولهها کامال محافظت
شده هستند .نتایج نشان داد که اندازه و شکل نانولولههایی که به
صورت دوالیه محافظت شدهاند تغییر چندانی نکرده است .بنابراین
راهبرد استفاده از دو الیه محافظ پالتین ،راهبرد مناسبی برای
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آمادهسازی نمونههای نانولوله کربنی است.
شکل ( )a-4برش مقطعی از نمونه را نشان میدهد
که با میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک باال
()HRTEMگرفته شدهاست .نانولولههای کربنی در این
تصویر قابل تشخیص هستند هرچند در شکلهای ()b-4
و ( )c-4این نانولولهها بهتر دیده میشوند .در شکل (-4
 ،)dنیز پروفایل شدت نانولولهها ترسیم شدهاست که از
روی آن میتوان فواصل میان آنها را بهدست آورد که
برای این نمونهها 0/34 ،نانومتر است .این رقم کامال برای
نانولولههای کربنی چندجداره قابل انتظار است .در میان
چیدمان منظم نانولولههای کربنی ،در بخشهایی این
روند منظم قطع میشود (که با پیکان زرد نشان داده
شدهاست) .دلیل آن میتواند مربوط به نانولولههای کربنی
آسیب دیدهای باشد که احتماال در حین فرآیند رسوب
شیمیایی از فاز بخار ( )CVDو رشد نانولولهها ایجاد
شدهاند .البته احتمال آسیبدیدگی در حین اعمال FIB
نیز وجود دارد .بنابراین میتوان گفت که در هر صورت،
بخشی از نانولولهها آسیبدیده خواهند بود و نمیتوان یک
ورقه از نانولولههای کربنی ایجاد کرد به طوری که همه
نانولولههای درون آن سالم باشند.
نتایج این روش در مقایسه با کارهای قبلی بسیار
خوب است ،اما هنوز مشکالتی دارد .برای مثال بخشی

شکل)a :4برش مقطعی از نمونه b( ،و  )cبزرگ نمایی باالتر بخش برش
خورده؛ ( )dپروفایل شدت ( )Intensity profileنانولولهها[]1
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( )5این نانولولهها را نشان میدهد .دیانایها نیز با طولهای
از یونهای به کار رفته در  IBIDمیتواند وارد نمونه شود و با آن
مختلفی از چند دهم تا چند صد نانومتر سنتز شدند که با STM
برهمکنش داشته باشد.
از آنها تصویربرداری شد .برای وارد کردن رشتههای دیانای
در برخی موارد ،از نانولولهها به عنوان ظرفی برای نگهداری یا
به درون نانولولهها ،آنها در آب ریخته ،برای زمان طوالنی مورد
انجام واکنش استفاده میشود .در چنین شرایطی ،برای آمادهسازی
اولتراسونیک قرار داده شدند .همین محلول را میتوان روی گرید
و تصویربرداری از نانولولهها نیاز به روشی خاص است .ایجیما و
ریخت و پس از خشک شدن از آن تصویر  TEMگرفت.
همکارانش [ ]2به بررسی وارد کردن رشتهی دیانای به درون
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا آمادهسازی
فضای خالی نانولولههای کربنی چند دیواره پرداختند .یکی از
ترکیباتی مشابه نانولولهها ،یعنی نانوسیمها ،نانومیلهها یا
چالشهای آنها در این پروژه ،تصویربرداری از نانولوله کربنی برای
نانونوارها نیز شبیه به آمادهسازی نانولولهها است .در حالت
تایید وارد شدن دیانای به درون آن بود .این گروه تحقیقاتی
کلی باید گفت ،بله؛ اما در موارد خاص باید مالحظات مربوطه
دریافتهبودند که دیانایهای تکرشتهای و دورشتهای ،میتوانند
را در نظر گرفت .خبیبوالخ کاتسیو و همکارانش[ ]3به بررسی
نانولولههای کربنی تک دیواره را به صورت مارپیچ احاطه کنند
مورفولوژی سطح نانونوارهای دیاکسید قلع ( )NBروی بستر
و در نتیجه آنها را از چسبیدن به هم بازدارند .همچنین میتوان
دیاکسید تیتانیوم پرداختند .برای این کار آنها از میکروسکوپ
نانولولههای کربنی را با تجمع دیانایها ،مرتب کرد .یافتههای
 STMاستفاده کردند .دیاکسید قلع به
عنوان حسگر و شناساگر گازهای سمی
و قابل اشتعال استفاده میشود .در این
سامانهها ،گازهای خارجی اکسیدکننده یا
احیا کننده ،با برهمکنشی که با دیاکسید
قلع ایجاد میکنند ،موجب تغییر هدایت
الکتریکی سطح میشوند .انتقال بار میان
بستر و گونه جذب شده منجر به افزودن یا
کاستن از حاملهای بار در محلهای فعال
ماده میشود .این مسئله باعث تغییر باند
هدایت میگردد و تاثیر بهسزایی بر هدایت
الکتریکی ماده میگذارد.
نانونوارهای اکسید قلع جزو مواد جدید
برای استفاده در بخش حسگر سازی
هستند .از آنجایی که تفاوت زیادی میان
نسبت حجم به سطح و طول مسیری که
انتقال بار صورت میگیرد وجود دارد ،این
ماده حساسیت بسیار باالیی دارد و میتواند
فرآیند شیمیایی سطحی را با بازدهی
شکل  a( :5و )bتصویر  TEMاز  MWNTکه به روش  Koshioبهدست آمده؛
باالیی به سیگنالهای الکتریکی تبدیل
()cتصویر  MWNTکه یک انتهای آن باز شدهاست]2[.
کند .ویژگیهای سطح و نوع فرآیندهای
مولکولی روی سطح دیاکسید قلع ،مشخص
کننده حساسیت و انتخابگری مولکولهای هدف است .پیش
اخیر نشان میدهد که فیلمهای تهیه شده از تجمع دیانایها،
از این ،ویژگیهای الکترونیکی ،ساختاری و شیمیایی سطح این
میتواند به عنوان الگویی برای چیدمان نانولولهها برای تولید
ماده مورد مطالعه قرار گرفته است .در این مقاله تحقیقات روی
نانومدارها استفاده شود .این مورد نشان میدهد که بین دیانای
سامانههای نانونوارهایی انجام میشود که برای استفاده در ادوات
و نانولولههای کربنی ،کشش و جاذبه وجود دارد .منشا این جاذبه
حسگرهای گازها مناسب هستند .پژوهشگران این پروژه میگویند
احتماال نیروی واندروالس و یک نیروی الکترونیکی بین آنها است
برای بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای این ماده جدید ،الزم است
اما این نظریه هنوز ثابت نشدهاست .اگر دیانایهای دورشتهای
که مورفولوژی سطح ،با خوشههای فلزی فعال (که اجازه عاملدار
درون نانولولههای کربنی قرار گیرند ،الکترونهای پیوند پی در
شدن به نانونوارهای اکسید قلع را میدهد) اصالح شود و جذب
بدنه دیانای ممکن است با الکترونهای نانولولههای کربنی
مولکولی روی سطح این نانونوارها انجام گیرد .حسگرهای گازی
نیمههادی و فلزی ،برهمکنش دهد و حالتهای الکترونیکی
o
تجاری حالت جامد در دماهای باال ( )300-400 Cکار میکنند.
جدیدی را ایجاد کند .این مسئله ،انگیزه اصلی پژوهشگران برای
بنابراین بسیار مهم است که بدانیم محدودیتهای ایمن در
انجام این پروژه بود .برای وارد کردن دیانای دورشتهای ،با قطر
حسگرهای مبتنی بر نانونوارهای اکسید قلع چیست.
 2/3نانومتر به درون نانولولههای کربنی ،از نانولولههای چند
این پروژه دو هدف دارد :اول ،پیمایش سطح نانونوارهای
دیواره با قطر  3تا  4نانومتر استفاده شد .دو انتهای نانولوله بریده
اکسید قلع با روشهای علم سطح که این کار به دلیل ابعاد
شده تا دهانه آن برای وارد کردن دیانای باز شود .شکل شماره

کوچک سطح ،چالش برانگیز است .ما قصد داریم با اصالح
روشهای فعلی به ویژه استفاده از میکروسکوپ تونلزنی روبشی
( )STMبه مشاهده اجسام نانومقیاس روی سطح نانونوارهای
دیاکسید قلع بپردازیم .دوم ،شناسایی تفاوتها و شباهتهای
میان تکبلورهای ماکروسکوپی و نانونوارهای اکسید قلع ،که به
ما کمک میکند تا دانش بنیادی خواص سطح را در این مواد به
ادوات مبتنی بر نانونوارهای  SnO2اعمال کنیم.
نانونوارهای دیاکسید قلع با استفاده از انتقال فاز بخار تولید
میشوند .الیههای مورد نظر روی  )111(Siو)011(TiO2
نشانده میشوند .پس از تشکیل نانونوارها روی بستر ،با استفاده از
میکروسکوپ  SEMسطح آن مورد بررسی قرارگرفت .نتایج نشان
میدهد ضخامت و عرض این نانونوارها بسیار یکنواخت است و
با استفاده از پروفایل بهدست آمده از  ،STMعرض نانونوارها
بین  100تا  700و ضخامت آنها بین  80تا  300نانومتر است
و بین شاخههای مختلف تفاوتهایی وجود دارد .شکل (،)a-6
بخشهایی از نانونوارهای دیاکسید قلع که به صورت خشک شده
روی بستر نسبتا احیا شده  )011(TiO2رسوب کردهاند را نشان
میدهد .هیچگونه رابطهای بین جهتگیری نانونوارها و ساختار
اتمی  )011(TiO2دیده نمیشود .شکل ( )b-6تصویر سطح
نانونوار را نشان میدهد .پیش از این ،نتایج  HRTEMنشان
داده بود که نانونوارهای دیاکسید قلع ،سطح مقطع مستطیلی
دارند که به وجوه ( )100(/)101در طول و عرض ختم میشوند.
شکل( )b-6از طول نانونوار گرفته شدهاست که شباهت

بسیاری به تکبلور ماکروسکوپی  )101(SnO2دارد .در این
شکل ،تراسهایی صاف و بزرگ دیده میشود که به لبههای
دارای جهتگیری [ ]101ختم میشود .همچنین لبههای کوچک
و دندانهداری وجود دارد که جهتگیری [ ]010دارند .نقاط سفید
رنگ روی تراس ،احتماال مربوط به آلودگیهایی است که هنوز
روی سطح وجود دارند و با تمیزکاری پالسما از بین نرفتهاند.
شکل ( )c-6مربوط به تصویر  STMبا قدرت تفکیک اتمی
از نانونوار دیاکسید قلع (از وجه بزرگ آن) است که نشاندهنده
ساختار ( )1×1دیاکسید قلع ( )101است .نتایج نشان میدهد که
با گرم کردن نمونه تا دمای  300 oCدر  ،UHVاتمهای اکسیژن
سطح جذب شده و اتمهای قلع از عدد اکسیداسیون  4+به 2+احیا
میشوند .بنابراین میتوان گفت که آنیلینگ نانو نوارها در دمای
 350 oCو اعمال پالسما بعد از آن ،منجر به تشکیل سطح احیا
شده میشود .چنین سطحی دارای استوکیومتری  SnOاست و
اوربیتال ترازهای انرژی آن به  2s5ختم میشود .اکسیداسیون
یا احیای برگشتپذیر سطح ،منجر به تغییرات زیادی در کارکرد
آن میشود و میتواند روی جذب آب و بنزن اثر بگذارد .شکل
( ،)c-6طرحی از دیاکسید قلع احیا شده را از نمای باال نشان
میدهد .در شرایط تونلزنی ،کاتیونها اغلب روی سطح اکسید
فلزی قرار میگیرند ،زیرا دانسیته حالتهای خالی آنها بیشتر
از اتمهای اکسیژن سطح است .از نقطه نظر مورفولوژی ،سطح
باالیی نانونوارهای دی اکسید قلع ،بسیار شبیه سطح تکبلورهای
ماکروسکوپی دیاکسید قلع ( )101است.
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شکل  :6تصاویر  STMبا جریان ثابت از نانونوارهای دیاکسید قلع ( )aبخشهایی از
نانونوارها که روی بستر( TiO2 )011که کمی احیا شدهاست ،قرار گرفته است؛ ( )bسطح
( )101نانونوار پس از پالسمای اکسیژن؛ ( )cسطح دیاکسید قلع ( )101احیا شده با قدرت
تفکیک اتمی؛ ( )dمدلی از سطح دیاکسید قلع ( )101احیا شده (توپ قرمز :اکسیژن و
توپ خاکستری :قلع) []3
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در این مقاله به بررسی نکاتی پیرامون آمادهسازی و تصویربرداری از
 در صورتی که فقط نیاز به تصویربرداری.نانولولههای کربنی پرداخته شد
 نیاز به فرآیند پیچیدهای نیست و تنها با شستشو،از خود نانولولهها باشد
 میتوان آمادهسازی،و پخش کردن نمونه در یک دیسپرسانت مناسب
 در. اما در مورد نمونههای پیچیده شرایط متفاوت است.مطلوبی داشت
FIB  روشیهای مناسبی نظیر،چنین حاالتی باید متناسب با هدف کار
 با توجه به شباهت ساختاری میان نانولولهها.برای آمادهسازی استفاده شود
 میتوان از روشهای آمادهسازی نمونه مشابه نانولولهها برای،و نانونوارها
.نانونوارها نیز استفاده کرد
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ميكروسكوپ نيروي كلوين شاخه اي از ميكروسكوپ پروبي روبشي است كه تصويربرداري پتانسيل سطحي محدوده
وسيعي از مواد را در مقياس نانومتر ممكن مي كند.
در اين روش  ،تفاوت پتانسيل تماسي موضعي بين سوزن هادي  AFMو سطح نمونه اندازه گيري مي شود .در اين
روش نقشه تابع كار يا پتانسيل سطح نمونه با توان تفكيك باال ترسيم مي شود .ميكروسكوپ نيروي پروب كلوين یک روش
منحصر بهفرد برای تشخیص و شناسایی ویژگیهای الکتریکی ،فلزات و نیمههادیها مي باشد .با اين روش اطالعات بسيار
مهمي درباره توزيع پتانسيل سطحي بدست مي ايد كه در توسعه عملكرد وسايل نوري و الكتريكي بسيار با اهميت است.
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مقدمه
روش میکروسکوپی پروبی نیروی کلوین  1KPFMابزاری است که امکان تصویربرداری از پتانسیل سطحی طیف گستردهای
از مواد را در مقیاس نانومتر فراهم میکند .برای دستیابی به بهترین نتیجه در اندازهگیریهای  KPFMالزم است جزییات
2
دستگاه و فیزیک اندازهگیری این روش به خوبی درک شود .میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین در سال  1991توسط نان نماخر
و همکارانش اختراع و بهعنوان شاخهای از میکروسکوپ نیروی اتمی 2كه یکی از شناخته شدهترین روشها در میکروسکوپهای
پروبی روبشی است ،بنا نهاده شد و به صورت یک روش منحصر بهفرد برای تشخیص و شناسایی ویژگیهای الکتریکی،
الکترونیکی سطوح فلزی ،نیمههادیها و ابزارهای نیمههادی بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است [ .]1همچنین
اخیرا ً از این روش برای مطالعه خواص ابزارها ،ترکیبات آلی و نیز ترکیبات
بیولوژیکي استفاده شده است .میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین ،ابزاری
است که بهوسیله آن میتوان اختالف پتانسیل تماسی موضعی بین سوزن
هادی میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMو نمونه را اندازهگيري نموده و
از این طریق نقشه تابع کار یا پتانسیل سطحی نمونه را با توان تفکیک
بسیار باال ترسیم نمود .در این روش ،تابع کار در مواد هادي ،عايق و
نیز پتانسیل سطحی در مقیاس نانومتر مورد سنجش قرار میگیرد .در
4
این میکروسکوپ ،روش کلوین با اصول میکروسکوپهای پروبی روبشی
تلفیق شده و در نهایت روش کار دستگاه بر مبنای تصویربرداری بهوسیله
روبش سطح و اندازهگیری پتانسیل آن بنا نهاده شده است .شكل 1
شماي كلي از احساس سطح نمونه بهوسيله ميكروسكوپ پروبي روبشي
شكل  :1شماي كلي احساس سطح نمونه بهوسيله
را نشان ميدهد [.]2
پ پروبي روبشي[]3
ميكروسكو 
از میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین میتوان در كاربردهاي متعددی نظير موارد زير بهره گرفت:
بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای فلزی [،]6-4
تجزیه و تحلیل سطح نیمههادیها [،]17-7
تجزیه و تحلیل توزیع بار بر روی سطح مورد نظر[،] 21 -18
5
ارزیابی پتانسیل توزیع بارالکتریکی در ترانزیستورهای اثر میدان آلی (،]24-22[ )OFETs
بررسی وتفسیر الکتروشیمیایی خوردگی سطوح [،] 26 -25
اندازهگیـــری پتانسیــل سطح در غشاهـــای لیپیــدی،]27[ 6
بررسی توزیع بار الکتریکی در نیمههادیهای بلوري[ .]32-28
نمودار زیر شمای سادهای از این دستگاه را ارائه میدهد.
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شكل  :2شماي كلي
عملكرد میکروسکوپ
پروبی نیروی کلوین []32

تاريخچه
عملكرد میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین ،براساس تلفیقی از
دو روش ميكروسكوپي نيروي اتمي و کلوین ماکروسکوپی است.
بدین مفهوم که در این دستگاه اصول روش کلوین در مقیاس
نانو استفاده شده که با عملکرد  AFMهمخوانی دارد .به منظور
تفهیم بیشتر اصول کارکرد میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین در
ابتدا به نحوه عملکرد  AFMاشاره شده و سپس به روش کلوین
پرداخته میشود [ 2و .]33

میکروسکوپ نیروی اتمی
چنانچه عنوان شد ،میکروسکوپ پروبی نیروی کلوین بر
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 مینماید .در میکروسکوپ نیروی اتمی،
با روبش سطح نمونه بهوسيله سوزن ميكروسكوپ ،کوچکترین
پستی و بلندی سطح نمونه ثبت میشود .بسته به طبیعت
برهمکنشهای موضعی ،تصویری سهبعدی از خاصیت مورد نظر
(ساختار الکترونیکی ،ساختار مغناطیسی و غيره) بدست میآید
[.]33
9
8
7
روش  AFMدر حالتهای تماسی  ،ضربهای و غیرتماسی
عمل میکند .در حالت تماسی ،نیروی دافعه میان سوزن -نمونه،
سوزن تیرک را منحرف میکند .انحراف تیرک پایش شده و
بهعنوان سیگنال بازخورد استفاده میشود .در حالت ضربهاي و
غیرتماسی ،تیرک با فرکانس تشديد و یا فرکانسی نزدیک به
فرکانس تشديد نوسان داده میشود .برهمکنش سوزن – نمونه
با تغییر فاصله بين سوزن و نمونه تغییر مییابد و این امر سبب
میشود که دامنه نوسان و فرکانس تشديد تغییر یابد .تغییراتی
که در دامنه و فرکانس روی میدهد با توجه به منبع تغییرات
دامنه و فرکانس ،بهعنوان سیگنالهای بازخورد برای بدست
آوردن توپوگرافی سطح نمونه استفاده میشود [.]33
اطالعات خام  AFMنیازمند تجزیه و تحلیل بوده و بدون
تفسیر فاقد ارزش هستند لذا دستگاههای نوین  AFMبا استفاده
از نرم افزارهای مناسب این اطالعات را که حاوی نقاط فراوانی
در دستگاههای مختصات کارتزین هستند به تصاویر سه بعدی
(شکل )3تبدیل مینمایند که در این حالت مورد استفاده محققین
قرار میگیرد [.]33

این روش حدود صد سال پیش توسط لرد کلوین ارائه شد
[1و ]34كه در این روش میزان تابع کار در فلزات و پتانسیل سطح
در غیر فلزات با دقتی حدود  0/0001ولت اندازه گیری میشود.
تابع کار در دو سطح اتمي و مولكولي مشاهده شده و بدین
ترتیب نقشه تابع كار كه شامل اطالعاتي دربارة تركيب و حاالت
الكتريكي ساختارهاي موضعي روي سطوح جامد است ،بدست

که در آن  Фsampleو  Фtipبهترتیب توابع کار نمونه و سوزن
بوده و  eبار الکتریکی است .هنگامی که سوزن به نزدیکی سطح
نمونه آورده میشود ،همان طور که گفته شد ،بدلیل اختالف
بین سطوح انرژی فرمی این دو ،بین سوزن و سطح نمونه نیروی
الکتریکی بوجود میآید.
شکل 5دیاگرام سطح انرژی سوزن و سطح نمونه را هنگامی
که  Фsampleو  Фtipمتفاوت هستند ،در سه حالت نشان میدهد.
شکل  a-5سطوح انرژی سوزن و سطح نمونه را هنگامی که با
فاصله  dاز هم جدا هستند و بهصورت الکتریکی بهيكديگر متصل
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اصول روش کلوین

میآید .تابع کار ،میزان کار مورد نیاز جهت انتقال الکترونهای
الیه ظرفیت یک اتم است.
بهمنظور درک بیشتر مطلب الزم است تا نکاتی در خصوص
اربیتالهای مولکولی و تراز فرمی عنوان شود  .در تشکیل یک
مولکول ،الکترونهای اتمهای تشکیلدهنده آن در اوربیتالهای
مولکولی قرار میگیرند .اوربیتال مولکولی حاصل ادغام و یا
تفاضل توابع موج دو یا چند اوربیتال اتمی است .اوربیتالهای
مولکولی را به دو نوع پیوندی و ضدپیوندی تقسیمبندی میکنند.
اگر برهمکنش بین اوربیتالهای اتمی از نوع برهمکنش سازنده
باشد ،در این صورت توابع موج مربوط به اتمها با يكدیگر جمع
میشود و اوربیتال مولکولی حاصل شده از نوع پیوندی است .اگر
برهمکنش بین اوربیتالهای اتمی از نوع برهمکنش غیرسازنده
یا مخرب باشد در این صورت تفاضل توابع موج مربوط به اتمها
از يكدیگر در نظر گرفته میشود و اوربیتال مولکولی حاصل
شده از نوع ضدپیوندی است .در شیمی بر حسب سطح انرژی
اوربیتالهای مولکولی باالترین اوربیتال مولکولی دارای الکترون
را  10HOMOو پایینترین اوربیتال مولکولی فاقد الکترون را
 11LUMOمینامند .شکل  4شمایی از این اربیتالها را به نشان
ميدهد .چنانچه مالحظه میشود در این شکل تراز فرمی حد
واسط دو اربیتال مولکولی  HOMOو  LUMOقرار گرفته
است [.]35
با توجه بیشتر به این شکل مشخص میشود که تابع کار،
اختالف بین انرژی سطح فرمی و باالترین سطح ممکن در سیستم
است .در صورتی که یک تماس خارجی بین دو فلز برقرار شود
جریانی از الکترونها از تراز فرمی مشابه بوجود میآید که این
جریان الکترونی ،اختالف پتانسیل تماسی ( 12)CPDبین این دو
سطح (وقتی که این دو سطح به یک میزان و در جهت خالف
یکدیگر باردار شوند) را ایجاد مینماید .در صورت اعمال ولتاژ
بایاس 13به این صفحات ،این جریان الکترونی متوقف شده و
اختالف پتانسیل تماسی حذف میشود .این ولتاژ اضافی معادل
میزان تابع کار (در فلزات) و یا پتانسیل نمونه (در نیمه هاديها)
است[.]35
بر این اساس اختالف پتانسیل تماسي( )VCPDبین سوزن
هادی  AFMو نمونه که در روش  KPFMاندازهگیری میشود،
به صورت زیر تعریف خواهد شد:
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شكل  :3تصاویر AFMتهيه شده از یک غشا با منافذ کروی در محلولهای الکترولیت .اشکال ( )aتا ( )cمربوط به محلول یک دهم
موالر  NaClاست و اشکال ( )dتا ( )fدر موالریته های مختلفی که در تصاویر آمده ،گرفته شده است .تمامی اشکال در pH =6.5
گرفته شده است]33[ )IF=Imaging Factor( .

نیستند را نشان میدهد (توجه داشته باشید
که سطوح خالء هم تراز هستند ولی سطوح
انرژی فرمی متفاوت هستند) .چنانچه سوزن
و سطح نمونه برای تونلزنی الکترونی به اندازه
کافی به یکدیگر نزدیك شوند ،برای رسیدن
به وضعیت تعادل الزم است سطوح فرمی در
وضعیت پایداری قرار گیرند .با برقرار شدن
تماس الکتریکی ،سطوح فرمی از طریق جریان
الکتریکی تراز میشوند و سامانه به وضعیت
تعادلی (شکل  )b-5میرسد .سوزن و سطح
نمونه باردار شده و اختالف پتانسیل  VCPDبه
صورت واضحی بهوجود میآید (با توجه به این
که سطوح انرژی فرمی تراز میشوند ولی سطوح
انرژی خالء دیگر همان سطوح انرژی نمیباشند،
بدین ترتیب  VCPDبین سوزن و سطح نمونه
شکل میگیرد) .در ناحیه تماس بدلیل وجود
 ،VCPDیک نیروی الکتریکی فعال میشود.
همانطور که در شکل  c-5نشان داده شده
است ،چنانچه یک ولتاژ بایاس خارجی ()VDC
به همان بزرگی و در جهت مخالف  VCPDاعمال
شود ،این نیرو میتواند خنثی شود .ولتاژ اعمال
شده بارهای سطحی را در ناحیه تماس حذف
میکند .مقدار ولتاژ بایاس خارجی اعمال شده
( )VDCکه میتواند نیروی الکتریکی ناشی از
 VCPDرا بیاثر کند ،برابر اختالف تابع کار بین
سوزن و نمونه است ،بنابراین هنگامی که تابع
کار سوزن معلوم است ،تابع کار نمونه میتواند
محاسبه شود [.]2
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شکل  :4نمودار تراز انرژی برای سوزن – نمونه vbias ،ولتاژ بایاس EfS ،انرژی فرمی
نمونه و  Eftانرژی فرمی سوزن میکروسکوپ هستند [.]35
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شکل  :5سطوح انرژی نمونه و سوزن در سه حالت )a( :سوزن و نمونه با فاصله  dبدون هیچ تماس الکتریکی از یکدیگر جدا
شده اند )b( ،سوزن و نمونه در تماس الکتریکی با یکدیگر هستند و ( )cولتاژ بایاس خارجی ( )Vdcبین سوزن و نمونه اعمال
می شود تا  CPDو بنابراین نیروی الکتریکی سوزن – نمونه خنثی شود Eν .سطح انرژی خال Efs ،و  Eftبه ترتیب سطوح انرژی
فرمی نمونه و سوزن هستند [.]2
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با اعمال ولتاژ ACژ( )VACبه همراه ولتاژ DCژ( )VDCبه
سوزن  ،تابع کار نمونه میتواند بهوسیله روش  KPFMاندازهگیری
شود VAC .نیروهای نوسانی الکتریکی بین سوزن و سطح نمونه را
بوجود میآورد و  VDCنیروهای الکتریکی نوسانی که از  CPDبین
سوزن و سطح نمونه سرچشمه میگیرد را حذف میکند .نیروی
الکترواستاتیک ( )Fesبین سوزن و نمونه از رابطه زیر بدست میآید
[:]36
()1
که در آن  zجهت نرمال سطح نمونه ΔV ،اختالف پتانسیل
بین  VCPDو ولتاژ اعمال شده به ســوزن و  dC/dzگرادیان
ظرفیت بین ســوزن و سطح نمونــه است .هنگامــی کـه ولتـاژ
 VAC sin(ωt)+VDCبه سوزن اعمال میشود ،اختالف ولتاژ
 ΔVبهصورت زیر تعریف می شود:
()2
توجه داشته باشید که عالمت  ±بستگی دارد به این که آیا ولتاژ
بایاس ( )VDCاعمال شده به نمونه ( )+یا
( )-است .با ادغام دو معادله باال ،عبارت زیر برای نیروی
الکترواستاتیکی که به سوزن وارد می شود ،بدست میآید:
()3
این معادله میتواند به سه جزء تقسیم شود :
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 VDCبرای هر نقطه روی سطح نمونه بدست آمده و نقشه تابع
کار یا پتانسیل سطحی را برای کل مساحت سطح نمونه بوجود
میآورد [.]37-36

اصولکارمیکروسکوپپروبينیرویکلوینوحالتهای
مختلف آن
چنانچه قب ً
ال نیز عنوان شد ،اساس کار میکروسکوپ نیروی
اتمی با روش کلوین تلفیق شده و منجر به ایجاد روش میکروسکوپ
نیروی کلوین گردید.
میکروسکوپ نیروی اتمی طراحی شده و مورد استفاده قرار
گرفت ولی بهمرور ویژگیهای دیگری مانند یک مولد سیگنال که
سیگنال الکتریکی ولتاژ  ACرا بهکار میگیرد ،نیز بدان اضافه شد.
این سیگنال معادل فرکانس تشديد پایه سوزن است .البته با این
طراحی نمیتوان پایه سوزن را به تشديد وادار نمود ( مشابه آنچه
که در ضربهزنی  AFMروی میدهد) .در واقع این اختالف پتانسیل
بین ولتاژ  ACدر پایه سوزن و ولتاژ  DCدر سطح (پتانسیل
سطح یا تابع کار) است که موجب ارتعاش پایه سوزن میشود .ولتاژ
بایاس  ACبا ایجاد اختالف پتانسیل بین سوزن و نمونه موجب
فركانس تشديد پایه سوزن میشود .یک جریان خنثی در سیستم
میکروسکوپ نیروی کلوین تنظیمات این ولتاژ  ACرا 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  ACاعمال شده بر سوزن بهعنوان تصویر ثبت
و ضبط میشود .هر گونه انحراف در پایه سوزن تابعی از مجموع
نیروهایی است که بین نمونه و سوزن دستگاه وجود دارد .رابطه بین
این تراکنشهای انرژی با معادله زیر بیان میشود:

()4
()5
()6

www.nanolab.ir

40

در عبارت نخست FDC ،نتیجه انحراف ثابت سوزن است .در
عبارت دوم  Fωبا فرکانس  ωبرای اندازگیری  VCPDاستفاده
میشود و در عبارت سوم F2ω ،میتواند در روش میکروسکوپی
ظرفیت استفاده شود[ .]37هنگامی که نیروهای الکترواستاتیک
از طریق  VACو  VDCبه سوزن اعمال میشود( ،به دلیل نیروی
الکتریکی) مؤلفههای نوسانی اضافی به نوسان مکانیکی سوزن
اضافه میشود .از یک تقویتکننده قفلشونده برای اندازهگیری
 VCPDاستفاده میشود تا مؤلفه نیروی الکتریکی با فرکانس
ωز( ،)Fωتابع  VCPDو  VACبدست آیند .سیگنال خروجی
 Vو  Vمستقیماً
تقویتکننده قفلشونده با اختالف بین
DC
CPD
متناسب است .چنانچه سیگنال خروجی تقویتکننده قفلشونده
خنثی شده و  Fωبرابر صفر شود ،مقدار  VCPDمیتواند بهوسیله
اعمال ولتاژ  VDCبه سوزن اندازهگیری شود .در نتیجه مقدار

در معادله فوق ،ارتباط بین انرژی و ولتاژ خازن بیان شده است
که در آن  Cظرفیت خازن  V،ولتاژ  ACیا  DCو  ωفرکانس
تشديد است .در اغلب موارد بهمنظور باال بردن حساسیت دستگاه،
سیگنال  ACرا در حدود فرکانس تشديد ثانویه تنظیم می کنند
[37-36و.]33
همانطور که قب ً
ال توضیح داده شد AFM ،میتواند عالوه بر
حالت تماسی ،در دو حالت ضربهاي و غیرتماسی نیز نیروهای اتمی را
آشکار نماید .در  KPFMنیروی الکترواستاتیک  Fωمیتواند بهوسیله
این دو حالت آشکارسازی شود .حالت نوسانی در  KPFMمیتواند
 Fωرا مستقیماً از دامنه نوسان تیرک در  ωکه بهوسیله VCPD
و  VACالقا میشود ،اندازهگیری کند .برای این منظور VDC ،به
سوزن اعمال میشود تا دامنه اندازهگیری شده را خنثی نموده و از
این طریق  VCPDرا اندازهگیری نمايد .در حالت غیرتماسی روش
 KPFM، Fωبهوسیله جابهجایی فرکانس در  ωآشکار میشود و
 VDCبه سوزن اعمال میشود تا جابهجایی فرکانس را خنثی کرده
و بدین ترتیب  VCPDرا اندازهگیری نماید [.]38
عالوه بر این ،در روش  KPFMمیتوان با استفاده از سوزن

 AFMتوپوگرافی و  VCPDرا بهصورت همزمان اندازهگیری نمود.
بنابراین الزم است از یک روش خاص برای جداسازی سیگنال مربوط
به توپوگرافی از سیگنال مربوط به  VCPDاندازهگیری شده ،استفاده
شود .در دستگاه  ،KPFMمعموالً  VACدر فرکانسی باالتر از پهنای
باند سامانه بازخورد توپوگرافی تنظیم میشود تا از تداخل میان
اندازهگیری توپوگرافی و  CPDجلوگیری شود .در حالت ضربهاي
روش  ،KPFMتوپوگرافی بهوسیله نوسان در نخستین فرکانس
تشديد سوزن اندازهگیری میشود و  VCPDبهوسیله دامنه نوسان
در فرکانس تشديد دوم سوزن بدست میآید .تیرکی که بهصورت
مکانیکی ارتعاش مییابد ،معموالً دارای چندین پیک تشديد در
طیف دامنه – فرکانس نوسان میباشد .معموالً دومین پیک تشديد
دارای پهنای بیشتری نسبت به پیک فرکانس تشديد اول است.
دامنه پیک تشديد دوم معموالً از یک سوم پیک فرکانس تشديد
اول کمتر است و فرکانس پیک تشديد دوم معموالً  6برابر فرکانس
تشديد اول است VAC .در فرکانس رزنانس دوم تنظیم میشود تا
بتواند سوزن را با نیروی الکتریکی برانگیخته کند ،در حالی که از
فرکانس تشديد اول برای کنترل ارتفاع سوزن استفاده میشود .با
استفاده از این روشها ،توپوگرافی و سیگنال  VCPDمیتوانند از
یکدیگر جدا شوند .برعکس ،در حالت غیرتماسی ،سوزن به صورت
مکانیکی در فرکانس تشديد اول برانگیخته میشود VAC .باعث القا
مدوالسیون نیروی الکترواستاتیک میشود که بهوسیله افزوده شدن
نوسان در تغییر فرکانس نوسان مکانیکی سوزن آشکار شده و باعث
جدا شدن توپوگرافی و سیگنال  VCPDمیشود [.]39 -38
توان تفکیک فضایی در اندازه گیری  VCPDدر حالت نوسان
فرکانس از حالت نوسان دامنه به مراتب باالتر است .در روش
 KPFMنیروی الکتروستاتیک در حالت نوسان دامنه و بوسیله
نوسان تیرک آشکار می شود در حالی که در نوسان فرکانس،

گرادیان نیروی الکتروستاتیک با جابجائی فرکانس تیرک تشخیص
داده می شود .به هر حال محدوده تشخیص گرادیان نیرو کوچکتر
از خود نیرو است [.]39
آشکارسازی نیروی الکترواستاتیک بهعنوان آشکارسازی دوربرد
در نظر گرفته میشود ،در حالی که آشکارسازی گرادیان نیروی
الکترواستاتیک کوتاه برد است .در روش  KPFMبرهمکنش
الکترواستاتیکی (ناشی از نوسان دامنه ) ،اساساً بین نوک سوزن و
سطح نمونه روی میدهد و از این رو در این حالت ،توان تفکیکی
فضایی تقریباً معادل ابعاد نوک سوزن است .اما در حالت نوسان
فرکانس ،برهمکنش الکترواستاتیک سوزن و تیرک با نمونه از رویه
آشکارسازی دوربرد تبعیت مینماید و توان تفکیک فضایی بر اثر
تأثیر متقابل متوسط سوزن و تیرک کاهش مییابد [.]39-36
بههر حال ،با اندازهگیری پتانسیل سطحی در این روش میتوان
اطالعات زیر را از این دستگاه بدست آورد:
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 پتانسیل سطحی موضعی بهعنوان نتیجه تأثیر متقابل
مولکولهای دوقطبی (گروههایی با سرهای قطبی )
 تفاوت ثابتهای دیالکتریک
 میزان نازکی الیههای روکشدار شده
 نقشه خوردگی سطح فلزات
 اطالع از تفاوت اختالف پتانسیل سطحی در نیمههادیها ،
ترانزیستورها LED ،و غيره
 آگاهی یافتن از نقشه پتانسیل سطح [4و]39-36
شکل  6شماي دستگاه آزمایشگاهی  KPFMرا نشان میدهد.
بخش پایینی سامانه حالتهای نوسان در دامنه و فرکانس را
برای اندازهگیری توپوگرافی نشان میدهد و بخش باالیی اجزای
ترسیم نقشه  CPDرا که شامل کنترلکننده  KPFMو
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شکل  :6شماي سامانه  KPFMکه حالتهای نوسان در فرکانس و دامنه را نشان میدهد .بخش پایینی دیاگرام حالت غیرتماسی سامانه  AFMبرای
تصویربرداری توپوگرافی است و بخش باالیی سامانه  KPFMبرای اندازه گیری  CPDاست [.]40
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تقویتکننده قفلشونده است ،نشان میدهد .خط نقطه چین و
خط توپر در دیاگرام ،نشاندهنده آرایش حالتهای نوسان در
دامنه وفرکانس در روش  KPFMهستند .در این روش Vac
از تقویتکننده قفلشونده به سوزن اعمال شده و خروجی
سیگنال ولتاژ (خروجی  )OSCرا بازگشت میدهد .در حالت
غیرتماسی ،جابهجایی سیگنال فرکانس ( )Δfبه دو شاخه ارسال
میشود :یکی به تنظیمکننده  Zبرای رسم توپوگرافی میرود و
دیگری به تقویتکننده قفلشونده فرستاده شده كه اين تقویت
کننده ،سیگنال را با همان فرکانس  Vacاستخراج کرده و به
کنترلکننده  KPFMمیفرستد .کنترلکننده ،با اعمال Vdc
به سوزن ،این بازخورد را برای خنثی کردن سیگنال خروجی
تقویتکننده قفلشونده نگه میدارد .در حالت نوسانیVac ،
با همان فرکانس و بهعنوان پیک تشديد دوم نوسان سوزن ،به
سوزن اعمال میشود تا سوزن را با نیروی الکتریکی برانگیخته
کند .دامنه نوسان سوزن دارای دو مؤلفه است :فرکانس پایین
(پیک تشديد اول) که بهوسیله نوسان مکانیکی تنظیم میشود و
فرکانس باال (پیک تشديد دوم) که بهوسیله  Vacتنظیم میشود.
فيلتر میانی سیگنالهای با فرکانس باال و پایین را از یکدیگر
جدا میکند .سیگنال با فرکانس پایین برای تنظیم توپوگرافی
استفاده میشود .فرکانس با تشديد باال مستقیماً به تقویتکننده
قفلشونده فرستاده میشود .کنترلکننده  ،KPFMبا استفاده از
مؤلفه فرکانس تشديد دوم CPD ،را اندازهگیری میکند [.]40

پروبهــای مـورد استفــاده در روش  KPFMو
آمادهسازی آنها
به منظور تهیه تصویری با توان تفکیک بسیار باال ،آمادهسازی
سوزنهای رساناي  AFMبا نوک حساس در مقیاس اتم ،نکته
اساسی در تصویربرداری به روش  KPFMمحسوب میشود.
روشهای مختلفی برای آمادهسازی این نوع سوزنها وجود داردکه
در زیر به برخی از آنها پرداخته میشود:
 رایجترین روش ،استفاده از تیرک سيليسيمي آالييده است که
با استفاده از بمباران  Ar+روی این تیرک عملیات حرارتی انجام شده
و بهدنبال آن الیه اکسید موضعي و دیگر ناخالصیها از روي سطح
سوزن زدوده میشود .این سوزن بهطور معمول ،تصویری با توان
تفکیک باال تولید میکند ولی این احتمال نیز وجود دارد که اتمهای
سطحی کنده شده ودر نتیجه تابع کار سوزن تغییر يابد[.]8-9
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 برخی از سوزنهای تجاری مانند سوزن تیرکهای  Siبا پوشش
 Pt/Irنیز میتوانند تصاویر  KPFMرا با توان تفکیک زیرنانومتر
فراهم آورند .سوزنهای پوششدار  Pt/Irبه آمادهسازی قابل توجهی
نیاز ندارند ولی توان تفکیک فضایی پایینتری را فراهم میکنند]7[ .
 حکاکی مرطوب سوزنهای  Siبا  HFو بدنبال آن حرارت
دادن سوزن در دماي باال نیز روش موفقی برای دستیابی به تصاویر
 KPFMبا توان تفکیک بسیار باال است.این روش ،جایگزین
مناسبی برای بمباران یونی است که به منظور زدودن اکسیدهای
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موضعي انجام میشود]41[ .
 پوشش دادن تیرکهای  Siبا الیه بسیار نازک  Auیا Cr
(معموالً با ضخامت چند نانومتر) نیز موجب تهیه تصاویری با
توان تفکیک بسیار باالیی در  KPFMایجاد میشود .سوزنهای
با پوشش  Crکمتر فعال بوده و بنابراین تابع کار سوزن در آنها
پایدارتر است .البته باید توجه داشت برای دستیابی به توان تفکیک
فضایی بهتر الزم است ضخامت الیه پوشش بهینه شود]10[ .
 تجزیه الیههای اکسیدی در سوزن با روش نشر میدانی تحت
 UHVنیز میتواند توان تفکیک زیرنانومتر را بهوجود آورد .برای
این منظور یک رشته سيم تنگستنی در نزدیکی تیرک قرار داده
میشود و یک ولتاژ باال بین سيم تنگستن و سوزن برقرار میشود.
تونلزنی الکترونی از رشته تنگستن به سوزن باعث زدوده شدن
اکسیدهای موضعي میشود [.]11
 سادهترین روش برای آمادهسازی سوزن سیلیسيمي رسانا،
تماس مالیم انتهای سوزن با سطح نمونه برای زدودن اکسیدهای
موضعي است [.]42

مقایسه روش  KPFMبا دیگر سامانه های اندازه
گیری پتانسیل سطحی
پتانسیل سطحی یا تابع کار نمونه میتواند بهوسیله روشهای
مختلف دیگری مانند روش پروبی کلوین( ،14)KPطیف سنجی
16
فتوالکترون( 15)PESو میکروسکوپی روبشی الکترونی()SEM
با جریان القایی پرتو الکترونی( 17)EBICمورد بررسی قرار گیرد.
روش  KPمشابه روش  KPFM، CPDرا میان پروب و سطح
نمونه اندازه گیری میکند .اساس کار  KPو  KPFMمشابه هم
است ولی  KPیک روش میانی است که در آن مقدار  CPDبرای
کل نمونه اندازهگیری شده و نقشه  CPDرا برای سطح نمونه
فراهم نمیکند .روش  PESنیز انرژی الکترونهای منتشر شده از
سطح نمونه در اثر تحریک فتونی را اندازهگیری میکند .روش PES
با تفکیک باال و ارزیابی زاویهای میتواند برای تعیین ساختار نوار
الکترونی نمونه مورد استفاده قرار گیرد .روش  SEMنیز میتواند
ساختار الکترونی موضعی سطح نمونه های نیمه هادی را با استفاده
از اندازهگیری  EBICمورد تجزیه و تحلیل قرار دهد [.]43
در روش  EBICهنگامی که سطح نمونه نیمههادی بهوسیله
الکترونهای پر انرژی (معموالً چند  )KeVبمباران میشود ،زوجهای
الکترون – حفره ایجاد میشود .الکترونها و حفرههای ایجاد شده
میتوانند آزادانه در نمونه حرکت کنند .در غیاب هرگونه میدان
الکتریکی ،این الکترونها و حفرهها بهصورت تصادفی حرکت کرده
و اغلب به یکدیگر میپیوندند .هنگامی که یک میدان الکتریکی
موضعي بر روی نمونه نیمههادی برقرار میشود ،این میدان الکتریکی
محلی میتواند حفرهها و الکترونها را از یکدیگر جدا کرده و EBIC
میتواند از میان نمونه جریان پیدا کند EBIC .دارای ارتباط خطی با
میدان الکتریکی محلی روی سطح نمونه است.
با پایش سیگنال ( EBICبهصورت تابعی از میدان الکتریکی

موضعي) در طول روبش پرتو الکترونی در سطح نمونه ،نقشه
پتانسیل سطحی نمونه ترسیم میشود .توان تفکیک فضایی
 KPFMاز روشهای  PESو  EBICبیشتر است .حساسیت روش
 KPFMدر اندازهگیری پتانسیل سطحی یا تابع کار با روش PES
قابل مقایسه است ولی از روش  KPکمتر است .معموالً از مقیاس
آزمایشگاهی  PESبرای اندازهگیری ساختار نوار الکترونی سطح کل
نمونه استفاده میشود .توان تفکیک فضایی با بهبود منبع الکترون و
آنالیزکننده انرژی الکترون تا  3µmافزایش مییابد .هنگامی که از
یک منبع تابش سینکروترون برای  PESاستفاده میشود ،دستیابی
به توان تفکیک فضایی باالتر از  100nmامکانپذیر میشود [.]44
توان تفکیک فضایی روش  EBICمیتواند تا  70nmباشد.
به هرحال ،روش  EBICدارای معایبی در اندازهگیری پتانسیل
سطحی نمونههاست .این روش تنها برای نمونههای نیمههادی
قابل اجراست ،زیرا  EBICجریانی را که از زوجهای الکترون –
حفره بوجود میآید ،اندازهگیری میکند .عالوه بر اين ،تعیین کمی

اندازهگیری پتانسیل سطحی یا ظرفیت سطح نمونه ،نیازی به
کالیبراسیون پروب ندارند [.]46
دوم ،در مواردی که سطح نمونه نیمههادی ،بهوسيله مواد
جاذب پوشیده شده باشد ،در این حالت روش  KPFMتنها
میتواند متوسط تغییرات پتانسیل سطحی را در مقیاس مولکولی
اندازهگیری نمایدو قادر به تشخیص میزان خمش سطحی جاذب و
دو قطبیهای سطحی که بهوسیله جاذب بر روی سطح نیمههادی
بوجود آمده است نمیباشد.
روشهای  PESمیتوانند 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 بهوسیله روش  PESاندازهگیری شدهاند ،سهم
خمیدگی نوار و دوقطبی سطحی میتواند بهصورت مستقل تعیین
شود [.]46-48
سوم ،تغییر ناگهانی در ارتفاع سطح نمونه و توپوگرافی میتواند

مقاالت

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

شماره  2تابستان 1392

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

روش

توضیح

توان تفکیک انرژی

توان تفکیک فضایی

KPFM

اندازهگیری  CPDموضعي در سطح نمونه

5-20meV

باالتر از 10nm

KP

اندازهگیری  CPDموضعي برای کل سطح نمونه

1meV

متوسط کل سطح نمونه

PES

اندازهگیری طیف سنجی انرژی برای کل سطح نمونه

20meV

باالتر از 100nm

SEM

اندازهگیری پرتو الکترونی القا کننده جریان برای تهیه
نقشه پتانسیل سطحی

یک روش کمی نیست

باالتر از 70nm
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پتانسیل سطحی مطلق دشوار است و ارتباط بین  EBICو مقدار
پتانسیل سطحی بهصورت فیزیکی تعیین نمیشود .در جدول ،1
توان تفکیک فضایی و توان تفکیک انرژی روشهای KPFM، KP،
 PESو  SEMارائه شده است [.]45
روش  KPFMدر مقایسه با ساير روشها دارای توان تفکیک
فضایی باالتر همراه با حساسیت انرژی نسبتاً بهتری است ،ولی
دارای معایبی در اندازهگیری پتانسیل سطحی مطلق یا تابع کار
نمونه است .نخست این که اندازهگیری پتانسیل سطحی مطلق با
روش  KPFMبه اندازهگیری تابع کار پروب نیاز دارد .برای این
موضوع نیز الزم است پروب  KPFMبر روی نمونهای که تابع
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  ،KPFMدقت
اندازهگیری را کاهش میدهد .روشهای  PESو  SEMبه هنگام

باعث از هم گسیختگی دقت اندازهگیری در روش  KPFMشود .در
روش  KPFMالزم است فاصله سوزن – نمونه در طول اندازهگیری
ثابت نگه داشته شود تا از تداخل گرادیان ظرفیت (معادله Fes
رابطه  )1در پتانسیل سطحی (معادله  Fωرابطه  )5جلوگیری
بهعمل آید .هنگامی که در طول اندازهگیری  KPFMیک تغییر
ناگهانی در ارتفاع و توپوگرافی روی میدهد ،عبارت مربوط به
گرادیان ظرفیت در معادله مربوط به  Fωمیتواند تغییر کند .تغییر
در گرادیان ظرفیت میتواند در نیروی الکتریکی بین سوزن و نمونه
تداخل کند .بنابراین ،مقدار پتانسیل سطحی اندازهگیری شده،
همیشه معرف پتانسیل سطحی بین سوزن و نمونه نیست .در مقابل،
پتانسیل سطحی اندازهگیری شده بهوسیله روشهای KP، PES
و  SEMبه فاصله سوزن – نمونه وابسته نیستند [1و4و38و.]49
چهارم ،روش  KPFMبرای تهیه تصویر از پتانسیل سطحی
نمونه ،به زمان نسبتاً طوالنی نیاز دارد (حدودا ً بین یک تا دو ساعت).
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روش  KPFMمیتواند توپوگرافی سطح و پتانسیل سطحی را
با استفاده از سوزن  AFMبهصورت همزمان اندازهگیری کند.
هنگامی که سوزن سطح نمونه را با سرعت باال روبش میکند،
ممکن است تداخل شدیدی بین سیگنالهای توپوگرافی و پتانسیل
سطحی بوجود آید .در نتیجه ،برای پرهیز از این تداخل ،تنظیمات
پهنای نوار توپوگرافی و پتانسیل سطحی محدود میشود .همچنین
 PESبا توان تفکیک باال بسیار آهسته است  .به هر حال ،مهمترین
مزیت روش  ،KPFMارائه نقشه پتانسیل سطح نمونه در ابعاد
کوچک است .بهوسیله این میکروسکوپ تصویرهای زیبایی با توان
تفكيك باال از نمونه ارائه میشود که در مقایسه با سایر روشهای
طيف سنجي کیفیت باالتری دارند [.]38

نتایج بدست آمده از میکروسکوپ روبشي کلوین
خروجی میکروسکوپ نیروی اتمی به کامپیوتر متصل به این
دستگاه یک مجموعه از مشخصات کارتزین ( )x ,y ,zاست  .در
میکروسکوپ نیروی کلوین به این مجموعه از اطالعات پارامتر ()V
نیز اضافه میشود و اطالعات هر نقطه با  4مؤلفه ()x ,y ,z ,V
بیان میشود .کامپیوتر متصل به دستگاه این مجموعه اطالعات را
پردازش نموده و توپولوژی سطح که تابعی از پتانسیل سطح است،
ارائه میشود .شکل  7نقشهای از سطح مواد را درساختار سطحی
ریه نشان میدهد .تصویر سمت چپ تصویر  AFMو تصویر سمت
راست  KPFMریه است كه در آن اختالف رنگ تصاویر ناشی از
اختالف پتانسیل سطوح است [.]27
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بررسی اليههاي بالگت -النگ مویر 18بهوسيله میکروسکوپ
19
پروبي روبشی سطح
یاگی و همکارانش 20در این تحقیق نحوه تفکیک فاز و جهتگیری
مولکولها را در مخلوطی از هیدروکربنها و فلوروکربنها مورد بررسی
قرار دادند .برای این منظور از توانمندیهای دو دستگاه  AFMو
 KPFMبهره گرفتند .در این مطالعه از یونهای متفاوتی در محلولهای
بافر استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد كه هنگام استفاده از
کاتیونهای  ،Caحوزههای تشكيل شده با زماني كه از کاتیونهای
پلیمری استفاده ميشود ،متفاوت است .در این تحقیق مشخص شد،
وقتی مخلوط فقط از هیدروکربن تشکیل شده است ،پتانسیل سطح
بهمراتب باالتر از زمانی است که مخلوط حاوی فلوروکربنها باشد.
میزان پتانسیل به نسبت  HC:FCکام ً
ال وابسته است و هرگونه نوسان
در این نسبت بر میزان پتانسیل سطح مؤثر است [.]50
ارزیابی قابلیت امتزاج چربی در دو تکالیه دو جزئی
با استفاده از EFM

گود من 21و همکارانش قابلیت امتزاج و رفتار فازی تک الیههای
دو جزئی  L-Bرا بررسی نمودند .در این آزمایش ،میزان پتانسیل
سطحی تجربی متیل استئارات با میزان تئوری آن متفاوت بود.
دلیل این اختالف آن است که انتهای اسیدهای چرب بر روی متیل
استئارات بهصورت شیبدار قرار میگیرند و با توجه به این مهم
که دستگاه  KPFMفقط دوقطبیهای راست گوشه را اندازهگیری
میکند ،بنابراین بین مقادیر تئوری و عملی اختالف بهوجود
میآید[.]51

شکل  :7تصویر مواد سطحی ریه (سمت راست تصویر  ، KFPMسمت چپ تصویر .]27[ ) AFM
www.nanolab.ir
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نمونههایی از کاربرد میکروسکوپ روبشي کلوین
از آنجایی که تابع کار و پتانسیل سطحی ،به شدت از پدیدههای
فیزیکی و شیمیایی که در سطح ماده روی میدهند ،تأثیر میپذیرند،
روش  KPFMاطالعات مهمی را درباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی
سطح ماده که در درک پدیدههای شیمیایی و فیزیکی سطح فلز -
نیمه هادی و ابزارهای مربوطه ضروری است ،فراهم میکند.

تعیین میزان پتانسیل سطح در مواد سطحی ریه
لئوننکو 22در سال  2006میزان پتانسیل سطح مواد سطحی
ریه را تعیین نمود .در هنگام انقباض ریه مواد فعال سطحی ریه به
صورت دوالیهای و چندالیهای ،مواد مازاد را آزاد میکنند .در برخی
از موارد مشاهده شده است که در برخی از مناطق ریه این الیههای
چربی پتانسیل متفاوتی نسبت به الیه اولیه خود دارند .دلیل این
اختالف میتواند ناشی از حضور پروتئینهایی باشد که با انتهای

اسیدهای چرب دوقطبیهای مولکولی ایجاد کردهاند [.]27

بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای فلزی
در سالهای اخیر ،نانوساختارهای فلزی در ابزارهای جدیدی
مانند کاتالیستهای ناهمگن با کارایی باال و حسگرهای شیمیایی/
بیولوژیک با حساسیت باال مورد استفاده قرار گرفتهاند .در این
کاربردها ،درک انتقال بار میان نانوساختارهای فلزی و زیرالیهها
(در کاتالیستهای ناهمگن) و بین نانوساختارهای فلزی و الیه
میانی مولکولهای شیمیایی/بیولوژیک (در حسگرهای شیمیایی/
بیولوژیک) بسیار مهم است .انتقال بار بهطور ذاتی پتانسیلهای
نانوساختارهای فلزی را تنظیم میکند .بنابراین ،روش KPFM
درک و بینش کلی نسبت به فیزیک نانوساختارهای فلزی و کاربرد
آنها در ابزارها فراهم میآورد [2و.]52
در یک مطالعه گریل 23و همکارانش تابع کار نانوساختارهای
طال و وابستگی آن به اندازه نانوساختار را بررسی کردند .در شکل
 )a(8و ( )bتوپوگرافی و نقشه تابع کار نانوساختارهای طال که بر
روی سطح  )001(InSbدر  400Kرشد یافتهاند ،نشان داده شده
است .طال عمدتاً در جزایری به شکل مستطیل رشد مییابد .ارتفاع
نوعی نانوساختــار طال در حد تک الیــه ( با ضخــامت تقریبی
 )2/0 nmاست [2و41و.]53
رسم نقشه تابع کار ،جزئیات بیشتری درباره توپوگرافی سطح
در اختیار قرار میدهد .اجزاء کوچکی که در تصویر توپوگرافی
بدلیل بزرگ بودن تغییرات در توپوگرافی به سختی مشاهده

میشوند ،به کمک سیگنال تابع کار قابل تشخیص هستند .در
شکل  )a(8و ( ،)bاشکال کوچک میان نانوساختارهای طال بهوسیله
پیکان نشان داده شدهاند .تابع کار این شکلهای کوچک همانند
نانوساختارهای طال هستند که نشان میدهد ترکیب شیمیایی این
طرحهای کوچک همانند نانوساختارهای طالست .روش KPFM
میتواند اطالعاتی را درباره ترکیب شیمیایی طرحهایی با مقیاس
نانو در اختیار قرار دهد .گراهام 24تابع کار اندازهگیری شده برای
سامانه  )001(Au/Wرا که با پوشش تکاليه با ضخامت تقریبی
 3نانومتر طال اشباع شده است ،را گزارش نموده که این مقدار به
میزان تابع کار توده طال نزدیک است .واکنشهای ماده جذب شده
– زیرالیه نیز قابل مشاهده هستند .کنتراست بین نانوساختارهای
طال و زیرالیه بعد از عمل حرارتي در دمای بسیار باال معکوس
میشود ،زیرا نانوساختارهای طال بعد از حرارت در دماي باال ،که
در پی فرایند ترسیب در  650Kبه مدت  h2انجام میشود ،دارای
تابع کار پایینتری نسبت به زیرالیه است .این امر نشان میدهد
که نانوساختار طال ممکن است با زیرالیه  InSbواکنش داده و با
اتمهای  Inآلیاژ تشکیل دهد که در نتیجه باعث کاهش تابع کار
نانوساختار میشود .توجه داشته باشید که پتانسیل سطحی زیرالیه
 InSbبعد از عمل حرارت دادن ،تغییر نمیکند [2و.]53
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بررسی انتقال بار در کاتالیستهای نانوساختار فلزی
نانوساختارهای فلزی که بر روی الیه نازکی از  TiO2یا MgO
نشانده میشود ،در واکنشهای اکسیداسیون خواص کاتالیستی

www.nanolab.ir

شکل  :8نمایش توپوگرافی و تابع کار نانوساختارهای طال بر روی سطح ( InSb)001در دو حالت بدون عمليات حرارتي و همراه با حرارت دادن بعد
از مرحله ترسیب )a( .توپوگرافی در حالت غیرتماسی روش  KPFMو ( )bنقشه تابع کار مربوطه برای تک الیه طال با ضخامت تقریبی 0/2نانومتر
که بر روی سطح  )001(InSbدر دمای  400Kرشد یافته است )c( .توپوگرافی در حالت غیرتماسی روش  KPFMو ( )dنقشه تابع کار مربوط به
طالی ترسیب شده بر روی سطح  InSbدر دمای  300Kرشد یافته و سپس در دمای  650Kبه مدت  h2حرارت ديده است .طرحهای کوچک میان
نانوساختارهای طال در شکلهای  )a(8و ( )bبهوسیله پیکانهایی مشخص شدهاند [2و.]53
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فوقالعادهای نشان میدهند .در واکنشهای کاتالیستی ،بررسی
انتقال بار میان نانوساختار فلزی و الیههای اکسیدی پایه بسیار با
اهميت است ،زیرا انتقال بار از نانوساختار فلزی به پایه میتواند
واکنشهای کاتالیستی را در سطح فلز تحت تأثیر قرار دهد .اخیرا ً
گراس و همکارانش از سامانه  AFM/KPFMدر حالت غیر
تماسی برای بررسی اتمهای منفرد روی سطح استفاده نمودهاند.
آنها نشان دادند ،روش  KPFMنه تنها امکان به تصویر کشیده
شدن اتمهای منفرد را فراهم میآورد ،بلکه میتواند برای تشخیص
وضعیت بار اتم منفرد در الیههای نازک عایق نیز استفاده شود
[ 2و  54و .]55
شکل  a-9اتمهای طالی نشانده شده بر روی الیه فوقالعاده
نازک  NaClروی  )111(Cuنشان داده شده است .در شکل ،b-9
جابهجایی سیگنالهای فرکانس در حالت تصویربرداری ارتفاع ثابت
ثبت شده است .باردار شدن یک اتم طال بهوسیله یک بار الکترون،
باعث افزایش نیرو به میزان چند پیکونیوتن در سوزن میشود که
نشان میدهد در اتم طال با بار منفی ( )Au-نیروی جذبی از اتم
خنثی ( )Au°بیشتر است .تئوری تابع دانسیته نشان میدهد که
الیه  NaClبا قابلیت پالریزه شدن یونی باال مسئول پایداری دو
حالت بار مختلف میباشد .الکترون اضافی روی اتم طال به یون
 Clدر زیر اتم طال نیرو وارد کرده و آن را به طرف پایین میراند،درحالی که یونهای  Na+مجاور به طرف باال حرکت میکنند .این
الگو یک پتانسیل جذبی برای بار اضافی روی اتم طال بوجود میآورد
که با افزایش میزان جابهجایی مطلق فرکانس مطابقت دارد .این
کار حساسیت بسیار باالی آشکارسازی الکترون بار منفرد را نشان
میدهد .با تصویربرداری در دامنه نوسان بسیار کوچک (معموالً
 )40pmو دمای پایین ( )K5میتوان به این حساسیت فوقالعاده
باال دست یافت [.]55
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در شکل  )a,b( 10تصاویر توپو گرافی و پتانسیل سطح نمونه
 KC lکه در محیط فوق خالء تمیز شده است را به نمایش
میگذارد .مشخصه های روشن در تصویر پتانسیل تابع کار به
میزان  0/7الکترون ولت بیشتر از بقیه سطح را نشان می دهد که
به نقایص بار نسبت داده می شود .انتقال بار ناشی از نقایص نانو
ساختار طال باعث افزایش تابع کار میشود [.]56
 Pt/TiO2کاربردهای فراوانی در خالصسازی آب و تشخیص
گاز (حسگرهای گازی) دارد .با تابش نور  uvالکترونهای
تهییجشده از  TiO2به درون  Ptنانو ساختار نفوذ کرده
[ 56و ]57در نتیجه نحوه توزیع بار ترکیب  Pt/TiO2تغییر
مینماید [13و.]59
با استفاده از نگاشت (نقشه برداری) تابع کار با تفکیک باال
میتوان به تفاوتهای ساختاری ماده جذب شده بر روی سطوح
پی برد به عنوان مثال در مورد  Ptجذب شده بر سطح ،TiO2
تابع کار بین  0/24تا  0/28الکترون ولت در نوسان است .در شکل
( )11نگاشت تابع کار  Ptجذب شده بر سطح  TiO2آورده شده
است .شكل  a- b 11بهترتیب نشاندهنده تصوير توپوگرافی و
نقشه تابع کار  Ptبر سطح  TiO2هستند .خطوط مبین نفوذ
حرارتی ماده جاذب بر روی سطح هستند  .با مالحظه هیستوگرام
( )cو توپوگرافی ( )aمشخص میشود که نقاط روشن نمایانگر
 Ptنانوساختار هستند که ارتفاع آنها بین  0/12تا  0/48نانومتر
(میانگین ارتفاع  0/3نانومتر) و قطر این نانو ذرات بین  2تا 4
نانومتر (میانگین  3/2نانومتر) میباشد .مناطق روشنتر در ()b
مربوط به توابع کار بزرگتر است .تابع کار نانوساختار  Ptنسبت
به  TiO2کوچکتر است .بهنظر میرسد که تشکیل دوقطبیهای
الکتریکی ناشی از انتقال بار الکترونی بین نانو ساختار  Ptو سطح
 TiO2است و باعث تفاوت تابع كار بين نانوساختار  Ptو سطح

شکل  :9شماي اندازهگیری  AFMو جابهجایی فرکانس برای طالی جذب شده روی  )a( .)111(NaCl/Cuمدل هندسی دستگاه آزمایشی برای
+
اندازهگیری  AFMبرای حالتهای  Au /NaCl، Au,Clو  Naکه به ترتیب با رنگهای طالیی ،سبز و آبی نشان داده شده است )b( .جابهجایی
فرکانس ثبت شده در ارتفاع ثابت ( )3Å). (c/0=mV, A 5-=0A, V/5=Δzخط روبش جابهجایی فرکانس از مرکز  Au°و  Auدر شکل ( )bنشان
داده شده است .مقیاس رنگ در ( )cمقادیر  Δfرا بهصورت سه بعدی در امتداد خط برش نشان میدهد [.]55
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 TiO2باشد .قسمت ( )eشکل  11نشان ميدهد كه با افزايش
حد فاصل بين نانوساختار  Ptو سطح  ،TiO2تابع كار نانوساختار
 Ptكاهش مييابد .ارتباط خطی تابع کار با منطقه حدفاصل ،براي
نواحي مختلف تراس و لبه پلهها مشابه است .اتمهاي اضافه شده Pt
و Naباعث انتقال الكترون به سطح  TiO2شده و اتم كلر ،الكترون
را از سطح TiO2به سمت خود جمع ميكند [.]13

شکل  .10تصاویری از توپوگرافی و تابع سطح  KClبا پوششهای
مختلفی از .Au
تصاویر aوcو eتوپوگرافی بوده و تصاویر bوdو fتصاویر پتانسیل
سطح هستند .تصاویر aو bمربوط به سطح  KClخالص هستند ولی
تصاویر  cو dمربوط به  KClحاوی Auبا ضخامت تقریبی 0/04
نانومتر تک الیه در دمای اتاق است و تصاویر eوf KClحاوی  Auبا
ضخامت تقریبی  1/44نانومتر در دمای  200درجه سانتیگراد میباشد.
 KClخالص در دمای  120درجه سانتیگراد درخالء فوق باال تهیه
شده است[.]56

شکل  :11نمونهای از انتقال بار در نانوساختار .Pt
( )aتوپوگرافی
( )bنقشه ای از تابع کار Ptتبخیر شده بر سطح TiO2
( )cهیستوگرام توزیع ارتفاع و قطر نانوساختارهای  Ptتشکیل
شده در سطح
( )dبرش عرضی تصاویر ( )aو( )b) (eنمایش ارتباط بین تابع کار
نانو ساختار  Ptو سطح . TiO2دایرههای توپر و تو خالی بهترتیب
نمادی از پالتینهای تشکیل شده در لبه و در تراس هستند[.]13

نتیجهگیری
www.nanolab.ir

در دهه گذشته ،روش  KPFMبه منظور برقراری ارتباط بین علوم سطح  /مواد و صنعت نیمههاديها توسعه و گسترش یافت.
روش  KPFMنسبت به ویژگیهای سطح بسیار حساس است  .همچنین این روش میتواند اطالعات بسیار مهمی را درباره توزیع
پتانسیل سطحی در اختیار بگذارد که در ارتقاء کارایی دستگاههای الکترونیکی و نوری کارساز است .بهدلیل تطبیقپذیری روش
 KPFMدر شناسایی خواص الکتریکی  -الکترونیکی سطح و ابزارهای در حال کار ،به نظر میرسد این روش در آینده توسط
محققین مورد استفاده قرار گيرد .به هر حال برای کاربرد وسیعتر این روش با توان تفکیک اتمی ،الزم است اصول فیزیک و بهویژه
برهمکنشهای الکترواستاتیک بین سوزن و نمونه در مقیاس اتمی بیشتر روشن شده و مورد بررسي قرار گیرد [.]2
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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 measured between AFM conductive tip and the sample surface. Through this way; work function or surface potential 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 information about surface potential distribution is obtained which
is very important in electrical and optical device performance improvement.
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Carbon nanotubes (CNTs) are allotropes 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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Abstract
Although a few laboratories have been implemented 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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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 literature 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 Collaborative 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 justify their real status.
Keywords
Science and Technology (S&T) collaborative
networks, Network life cycle, Network formation
and evolution

f
o
l
a
n
r
ian Jou

Iran Nanotechnology
Laboratory Network

Iran

Laboratory Knowledge
No. 2  Summer 2013

تصویر  TEMنانوذرات طال که به صورت ساختار هستهای-پوستهای
در اطراف ذره سیلیکا قرار دادهشدهاند .این تصویر مربوط به کار خانم
دکتر سارا مجد جباری از پژوهشگاه ابن سینا است .تصویربرداری در
آزمایشگاه فناورینانو کفا توسط داود قرایلو انجام شده است.

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