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چکیده
تابش سينکروترون ،از يك نور قطبی و موازی با درخشندگی خيلی زياد و شدت باال تشکيل شده است که شامل گسترة وسيعی از طول موجها ،از
فروسرخ تا پرتوهای  Xپرانرژی است .در اين مقاله خالصهای از کاربردهای تابش سينکروترون در طيفسنجی و تصويربرداری به کمك پرتو ،X
ارائه شده است .اين کاربردها شامل پراش پرتو  Xمواد پودری ( ،)XRPDپراکندگی پرتو ايکس در زوايای بزرگ ( ،)WAXSپراکندگی پرتو ايکس
در زوايای کوچك ( ،)SAXSفلورسانس پرتو  ،)XRF( Xبازتابسنجی پرتو  ،)XRR( Xجذب لبة نزديك ساختار ظريففف پرتففو ،)NEXAFS( X
جذب لبة نزديك ساختار پرتو  ،)XANES( Xطيفسنجی فوتوالکترونی پرتو  ،)XPS( Xطيفسنجی نشری پرتففو  )XES( Xو تصففويربرداری بففه
کمك پرتو  Xاست .اين تکنيكها ،برای مشخصهيابی انواع ساختارهای مواد مختلف در اندازههای ميکرو و نانو توانايی بااليی دارند .عالوه بر اين،
استفاده از اين فناوریها مزيتهائی مانند صحت بيشتر اندازهگيریها ،بهبود نسبت "عالمت به نوفه" ،تفکيك فضايی بهتر و سرعت بيشففتر جمف
آوری دادهها دارد.

واژههای کلیدی :تابش سينکروترون ،طيفسنجی پرتو  ،Xتصويربرداری پرتو

 .1مقدمه

X

متنوعی يافته است .عالوه بر آن ،طرح ملی چشمة نور ايران ،ما

طيفسنجی و تصويربرداری با پرتو  Xدر پژوهشهای علوم

را بر آن داشت که در مروری کوتاه به اين موضوع مهم بپردازيم

مختلف مانند شيمی ،فيزيك ،علم مواد ،پزشکی ،علوم زيستی و

تا گوشهای از توانايیهای اين ابزار برای پژوهشگران آشکار

همچنين در بسياری از صناي مختلف ،اهميت زيادی دارد .از

شود .پيشرفتها و توسعه فناوریهای مورد استفاده در اين

طرف ديگر ،سينکروترون ابزاری قدرتمندی در پژوهشهای

زمينه در سال های اخير ،بسيار قابل توجه است.

علمی است که با توجه به توانايیهای باالی آن ،کاربردهای

همان طور که در شکل  1مشاهده میشود ،از دهة پنجم قرن
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شکل  .1مقاالت انتشار يافته از سال  1950تا انتهای سال  2018در شکل  .2مقاالت انتشار يافته در سال  2018با استفاده از تابش
ارتباط با تابش سينکروترون (اين اطالعات از سايت اسکوپوس با سينکروترون به تفکيك فناوری (اين اطالعات از اسکوپوس با استفاده از
استفاده از کلمة کليدی " "synchrotronو با جستوجو در کل متن کلمات کليدی نام فناوری به عالوة " "synchrotronو با جستوجو در
بخشهای عنوان ،چکيده و کلمات کليدی مقاالت به دست آمده است).

مقاله به دست آمده است).

بيستم ميالدی تا کنون ،مقاالت پژوهشی منتشر شده در ارتباط با

مولکولی دارد .در اين مجموعه ،الکترونها در تفنگ الکترونی

تابش سينکروترون ،با سرعت زيادی افزايش داشته است و از

توليد میشوند و بعد سرعت آنها در شتابگر اوليه به نزديکی

 349مقاله در سال  ،1975به  20565مقاله در سال  2018رسيده

سرعت نور میرسد و سپس به کمك شتابگر ديگری که تقويت

تابش

کننده 1ناميده میشود ،شتاب میگيرند تا انرژی آنها به چند گيگا

سينکروترون در شهرها و کشورهای مختلف جهان در سالهای

الکترونولت برسد .اين الکترونهای پرشتاب سپس به يك

اخير ،نياز روزافزون محققان به استفاده از اين فناوری و توانايی

حلقه انبارش 2با محيطی که میتواند تا اندازة چندين کيلومتر

باالی آن در حل بسياری از مسائل و موضوعات تحقيقاتی و

باشد ،در خأل خيلی باال ،تزريق میشوند .در اين حلقه انبارش،

صنعتی است .از آنجا که سينکروترون يك ابزار تحقيقاتی بسيار

الکترونها تحت نيروی ميدان مغناطيسی تغيير جهت میيابند و

پرکاربرد است ،پيشبينی میشود اين روند افزايشی حفظ شده

در اثر اين شتاب عرضی ،امواج الکترومغناطيس در محدودة يك

سينکروترون،

مخروط باريك ،مماس بر جهت حرکت الکترونها ،گسيل

است .دليل اين روند افزايشی سري  ،تأسيس مناب

و يا با افزوده شدن تعداد مراکز دارای منب
سرعت رشد آن افزايش بيشتری يابد.

میشوند که تابش سينکروترون ( )SRناميده میشود [.]1

در شکل  ،2مقاالت پژوهشی چاپ شده در سال  2018که

تابش سينکروترون ويژگیهای خاصی دارد (الف) روشنايی

از فناوریهای مختلف تابش  Xسينکروترون بهره میگيرند،

بسيار باال :درخشندگی پرتو ( Xتعداد فوتون در واحد سطح و

آمده است .مقالهها و پژوهشهای بيشتر در برخی از فناوریها

در واحد زاويه) از مناب نسل سوم سينکروترون (مطابق شکل

(مانند  ،)XRDنشان دهندة پرکاربرد بودن آن فناوری در

 105 )3الی  1012برابر شديدتر از مناب معمول آزمايشگاهی

زمينههای مختلف پژوهشی است.

است ،يعنی زمان الزم برای ثبت الگوی پراش به طور قابل

همان طور که پيشتر گفته شد "سينکروترون" يك منب

توجهی کاهش میيابد ،در حالی که وضوح تصاوير نيز خيلی

پيشرفتة نور کامالً موازی و با شدت بسيار باال است که مزايای
خاصی در تعيين مشخصات ساختاری مواد ،در مقياس اتمی و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Booster
2. Storage ring
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شکل  .3تصوير منب نور سينکروترون (نسل .)3

شکل  .4نسلهای مختلف مناب تابش نور [.]3

بيشتر میشود .در شکل  4مقايسهای از روشنايی مناب نور

قديمیتر بهصورت نمايی افزايش يافته است(.ب) موازی بودن:

نسلهای مختلف آمده است .همان طور که مشاهده میشود

نور سينکروترون کامالً موازی است و از اينرو نسبت به جايی

شدت تابش اين مناب در نسلهای جديد نسبت به نسلهای

که منتشر میشود ،حداقل پخشدگی را دارد.
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شکل  .5طرحی از فرايندهای مربوط به برهمکنش¬های اصلی بين
فوتون و ماده [.]6
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شکل  .6برخی از انواع آزمايشها و روشهای شناسايی و تشخيص ساختار با
پرتو

 Xسينکروترون.

(ج) گسترة طيفی وسي  :اين تابش ،گستره وسي انرژی از فرو

توليد میشود و در گروه دوم پس از برخورد پرتو  Xبا ماده،

قرمز تا پرتو  Xرا دربر میگيرد که درنتيجه امکان گزينش يك

الکترونی از ماده خارج میشود که به طور کلی "طيفبينی

طولموج و يا طولموجهای متفاوت در يك آزمايش را فراهم

فوتوالکترون" ناميده میشود .طرحی از اين برهمکنشها و

میکند( .د) زمان پالس کوتاه :1انتشار نور با زمان پالس کوتاه،

آزمايشهای مرتبط با آنها در شکلهای  5و  6آمده است .شکل

(مدت پالس در بازه نانوثانيه) وضوح فرايندها و تصويرها را در

 5طرحی از برهمکنش پرتوهای الکترومغناطيس را با يك ماده

همه مقياسهای زمانی ،امکانپذير میسازد [ 1و .]2

نشان میدهد.

همچنين تابش سينکروترون میتواند بر روی يك منطقة

شايان ذکر است که اين روشها در حال توسعهاند و با

بسيار کوچك با فوتونهای خيلی بيشتر از نور معمولی ،متمرکز

گذشت زمان ،روشهای جديدتری برای شناسايی و تشخيص

شود .همه اين ويژگیها نسبت عالمت به نوفه 2را بسيار بهبود

ساختار مواد ايجاد میشوند.

میبخشد .همچنين ،زمان به دست آوردن 3اطالعات ،کاهش
میيابد و نيز "تفکيك فضايی" و "تفکيك زمانی" بهتر میشود.

 .2تصویربرداری پرتو  Xسینکروترون

اين مزيتها ،تابش سينکروترون را به يك ابزار برجسته برای

يکی از تفاوتهای اساسی تصوير برداری پرتو  Xسينکروترون

کاربرد در علوم مختلف مانند فيزيك ،شيمی ،زيستشناسی،

با تصوير برداری متعارف ،استفاده از پرتو  Xتکفام در اين نوع

پزشکی ،علم مواد ،محيطزيست و نانوفناوری تبديل کرده

تصويربرداری است که ويژگیهای خاصی را فراهم میکند.

است[ 4 ،2و .]5

قدرت تصويربرداری سينکروترون اصوالً در دو مورد است)1( :

برهمکنش پرتو  Xبا ماده به روشهای مختلفی صورت

توانايی تصويرسازی مستقيم از درون اجزاء سازندة موجودات

میگيرد که پايه و اساس روشهای مختلف طيفسنجی و

زنده مانند توموگرافی اجزاء پيچيده با "وضوح فضايی" و

تصويربرداری با پرتوهای  Xرا فراهم کرده است .در برهمکنش

"وضوح زمانی" باال )2( .گردآوری نسبتاً سري و آسان دادهها

پرتو  Xبا ماده میتوان دو گروه از پديدهها را مشاهده کرد :در

[ .]7تصويربرداری دو بعدی ،آسيبهای وارد به يك نمونه را به

گروه اول پس از برخورد پرتو  Xبا ماده ،پرتوهای  Xجديدی

طور يکپارچه نشان میدهد .از طرف ديگر ،تصويربرداری سه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Short pulsed time
2. Signal to noise ratio
3. Acquisition time

بعدی از نظر هندسی پيچيدگیهای خاص خود را دارد چون در
آن ،نمونه بايد در معرض پرتو  Xدر طول يك چرخش 180
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شکل  .7طرحی از تصوير برداری پرتو ايکس سينکروترون [.]11
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شکل  .8طرحی از توموگرافی پرتو ايکس سينکروترون [.]12

درجه قرار گيرد .عالوه بر اين ،بهمنظور آشکار کردن ترکها،
اندازة وکسل 1بايد يك ميکرومتر يا کمتر باشد .مناب
آزمايشگاهی معمول در صورتی میتوانند اين وضوح را ايجاد
کنند که فاصلة نمونه تا منب يك تا سه ميلیمتر باشد ،که باعث
ايجاد محدوديت در اندازه و طراحی دستگاه پرتو  Xمیشود .در
مقابل ،پرتوهای خطی تصويربرداری سينکروترون میتوانند
فضای به مراتب بزرگتری را اطراف نمونه فراهم کنند .اين
مزيت بهطور گستردهای برای "آزمايشهای درجا" با محيطهای
متفاوت استفاده میشود .همچنين همگرايی فضايی پرتوهای
مناب نسل سوم ،به آشکار شدن ترکهای ريزتر از وکسل کمك
میکنند که اين مزيت ،مرهون اختالف فاز پرتوهای گسيلی در
سينکروترونهای نسل سوم است [ .]10–8طرحی از
آزمايشهای تصويربرداری و توموگرافی پرتو  Xسينکروترون
در شکلهای  7و  8آمده است .مشاهده میشود که در
توموگرافی ،نمونه بر روی يك پاية دوار چرخيده و پس از
برخورد نور به تمام قسمتهای آن ،امکان تهيه تصاوير سه
بعدی فراهم میشود .به عنوان مثال ،تصويربرداری پرتو

X

شکل  .9نمونههايی از تصويربرداری پرتو  Xسففينکروترون حشففرات،
(الف) تصوير با کيفيت از مورچة کارگر( ،ب) توانايی تصففويربرداری
با استفاده از روش تضففاد فففاز 2بففا پرتففو  Xسففينکروترون ،شففامل دو
تصوير از سر مورچة نجار 3در صورتبندی جذب تنها (چف ) و در
صورتبندی تضاد فاز (راست) و (ج) تصوير بففا کيفيتففی از سوسففك
کاربيد.]7[ 4

سينکروترون ،يك پنجرة جديد در دنيای دانشهای مربوط به
تنفس حشرات ،ايجاد کرده است [ .]7شکل  9تصويربرداری

در اندازة ميلیمتری و سانتیمتری در نمونههای زنده و ثابت بففا

پرتو  Xسينکروترون را از مورچة کارگر و سوسك کاربيد

يك وضوح فضايی در محدودة ميکرومتر ،قابل مشاهده است.

نشان میدهد .با تصويربرداری پرتو  Xسينکروترون ،اندامها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Voxel

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Phase-contrast
3. Carpenter
4. Carabid
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شکل  .10تصويرهای  SR-µCTاز سوسك سوسن (خانوادة استافيلينيد ) (الف) رندر جانبی سهبعدی از فرونت در سال( ،ب) بخشهای مجففازی.
(ج) رندر جانبی از جی.فاسياتا( ،د) طرح عرضی و (هف) الگوی سهبعدی از سر با قسمت چ

از برش سر برای مشاهدة درون کپسول سر و پالن

سهمیوار از سر [.]13

اين در حالی است که به دليل محدوديت دسففتگاههای سففنتی و

آناتومی حشرات [ ]15نشان داده که اين ابزار در مشاهده

مرسوم در ريختشناسی 1سه بعدی بافتهای درونی مربوط بففه

جزئيات عضالت پيچيده در سر حشرهای با قطر تقريباً 0/5

2

ميلیمتر ،توانايی خوبی دارد .شکل  10تصويرهای  SR-µCTاز

اين نمونهها ،در مقياس زير ميلیمتر با مشکالت جففدی مواجففه

بخشهای مختلف سوسك سوسن را نشان میدهد.

است [.]13

شکل -10هف بازسازی تصوير سه بعدی از درون سر را به

نمونههای زيستی ،امکان مطالعة فيزيولوژيکی و مکانيك زيستی

X

نمايش گذاشته است .تضاد و تمايز بين بافتهای مختلف در

مثال ديگر ،تصويربرداری سه بعدی از استخوانها با پرتو

سينکروترون است .روشهای فراهم کردن تصوير سه بعدی از

تصوير  CTبرای تشخيص انواع ساختارهای کوتيکوالر و

استخوانها در محيط آزمايشگاهی شامل استفاده از

همچنين انواع بافتهای نرم ،مانند بافت عضالنی و بافت

تصويربرداری رزونانس مغناطيسی ( )MRIو ميکروتوموگرافی

عصبی از يکديگر کافی است [.]13

رايانهای ( )µCTاست [ .]14در اينجا نمونههايی از روشهای

مقايسه تصويربرداری معمففول پرتففو  Xو تصففويربرداری بففا

تصويربرداری آمده است .کاربرد اخير  SR-µCTبرای بررسی

استفاده از مناب سففينکروترون در شففکل  11نشففان میدهففد کففه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت "عالمت بففه نوفففه" بيشففتر و در نتيجففه وضففوح تصففاوير

1. Morphology
2. Biomechanics

بهتری با استفاده از مناب سينکروترون به دست میآيد.
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شکل  .11تصويرهای توموگرافی ميکرورايانهای معمولی از نمونههای يکسان با استفاده از مناب پرتو سينکروترون (آخرين تصوير در سمت چ )
و مناب تابش مرسوم (ديگر تصويرها) در مرحلههای چرخش  0/43 ،0/23و  0/90درجه را نشان میدهد .نسبت عالمت به نوفه در سامانة تابش
سينکروترون بيشترين مقدار را دارد و در سامانههای تابشی مرسوم با افزايش درصد چرخش کاهش میيابد .به گسستگی ترابکوالر در تصويرهای
پرتو  Xمرسوم نگاه کنيد (↗)[.]14

شکل  .12مقايسة تعداد استخوانهای مشاهده شده از تصوير تخم  SK1-1با استفاده از فناوریهای مختلف ميکروتوموگرافی( .الف)

PPC-SR-

 265 µCTاستخوان قابل رويت است( ،ب) 62 SR-µCTاستخوان قابل رويت است و (ج)  21 µCTاستخوان قابل رويت است :h( .استخوان
بازو :n.ar ،قوس عصبی :md ،آرواره :r ،دنده :sc ،کتف :sk،جمجمه) [.]16

شکل  11تصويرهای توموگرافی ميکرورايانهای 1معمولی از

شدهاند .مشاهده میشود که تصويربرداری با فناوری

نمونه های يکسان با استفاده از مناب پرتو سينکروترون (آخرين

سينکروترون  PPC-SR-µCTبيشترين وضوح و کيفيت را در

تصوير در سمت چ ) و مناب تابش مرسوم (ديگر تصويرها)

ميان تصويرهای گرفته شده دارد؛ به طوری که بخشهايی از

در مرحلههای چرخش  0/43 ،0/23و  0/90درجه را نشان

ساختار استخوانها که در روشهای ديگر قابل مشاهده نيست،

میدهد .نسبت عالمت به نوفه در سامانه تابش سينکروترون

در اين روش ،با جزئيات خوبی مشاهده شده است.

بيشترين مقدار را دارد و در سامانههای تابشی مرسوم با افزايش
درصد چرخش کاهش میيابد .به گسستگی ترابکوالر 2در
تصويرهای پرتو  Xمرسوم نگاه کنيد ( )[.]14
شکل  12مقايسة تصاوير استخوانهای تخم  SK1-1که
فسيل مربوط به تخم نوعی دايناسور مربوط دوره کرتاسه است
را نشان میدهد که با روشهای مختلف تصويربرداری ثبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Microcomputed tomography
2. Trubecular

 .3طیفسنجی جذبی پرتو  Xسینکروترون ()XAS
طيفسنجی جذبی پرتو  Xسينکروترون شامل تعدادی از
فناوریهای مرتبط با جذب پرتو  Xاست که برای پژوهش در
مورد ساختار مواد مفيد است .استفاده از اين فناوریها در
سراسر جهان به دليل در دسترس بودن تابش سينکروترون،
افزايفش يافته اسفت .از آنجا که هر عنصففر طيف جذبی
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شکل  .13طرحی برای طيفسنجی جذبی پرتو  Xسينکروترون [.]20

پرتو  Xمنحصر به فرد دارد ،اين فناوری میتواند اطالعات
مفيدی را در مورد درصد عناصر ،محيط اطراف اتمها ،وضعيت
هندسی اتمها ،چگالی الکترونی ،حالت اکسايش ،فواصل بين
اتمی و غيره را برای مواد ميکرو متخلخل ،کاتاليزورهای
ناهمگن ،نانوذرات و مواد جامد ديگر بهدست دهد [.]19–17
در شکل  13طرحی در مورد اساس کار طيفسنجی جذبی پرتو
 Xسينکروترون آمده است.
در اندازهگيریهای طيفسنجی جذبی ،جذب پرتو  Xتابعی
از انرژی پرتو  Xفرودی است .در اين طيفسنجی پس از
تحريك يك الکترون پايه ،يك تغيير چشمگير در ضريب جذب
رخ میدهد .اين تغيير شديد در طيف جذبی به عنوان "لبة
جذب" معرفی میشود .هر لبة جذب زمانی اتفاق میافتد که
يك الکترون پايه بتواند پرتو  Xبا انرژی مساوی يا بزرگتر از

شکل  .14انتقاالت ناشی از تحريك يك الکترون پايه و لبههای

انرژی پيوستگی آن را جذب کند .نامگذاری لبة  XASمربوط به

مربوط به آن [.]21

XAS

سطح پايه ،به ترازی که الکترون از آن جدا شده است ،بستگی
دارد (شکل .]21[ )14
طيف  XASحاصل میتواند به دو ناحيه تقسيم شود (شکل
:)15
الف) جذب پرتو  Xساختار نزديك لبه ) ، (XANESقسمت کم
انرژی ،در ناحية پايين لبه يا در لبه و يا باالی لبه در گسترة
 50-20الکترونولت.
ب) جذب پرتو  Xگسترده شده ساختار ظريف )،)EXAFS
قسمت پرانرژی ،دهها تا صدها الکترونولت باالی لبه.

 .1.3جذذذذ

لبذ ذۀ نزدیذ ذ

پرتذذذو  Xسذ ذینکروترون

()XANES
ناحية طيفی  XANESدو ويژگی مشخص را نشان میدهد:
افزايش شديد در جذب ،که نتيجه يونش و برانگيخته شدن
مربوط به الکترون پايه است و نيز نوار جذبی قبل از لبه ،که از
انتقاالت اوربيتال مولکولی مربوط ايجاد شده است .ناحية
 XANESاطالعات ساختاری الکترونی را فراهم میکند.
موقعيت لبه معموالً به عنوان شاخصی برای حالت اکسايش اتم
استفاده میشود .عالوه بر اين ويژگیهای قله قبل از لبه به
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شکل  .15طيف جذبی پرتو  ،Xنشان دهندة ناحية جذب تابش  Xشکل  .16طيف  XANESنانو ذرات اکسيد آهن اصالح شده با
نزديك به لبه ( )XANESشامل ويژگی قبل از لبه و باالی لبه منگنز به عنوان کاتاليزور در مقايسه با طيف¬های استاندارد [.]22
).]21[ (EXAFS

تقارن ساختار مورد مطالعه مربوط میشود .موقعيت و تعداد

 XANESرا نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود

قلهها به حالت اکسايش ،عدد کئورديناسيون ،ويژگی پيوند

حضور و توزي

نانوذرات تيتانيم دیاکسيد و عناصر کلسيم و

کوواالنسی و تقارن مربوط میشود؛ همچنين ،با استفاده از اين

پتاسيم در بافتهای مختلف گياه ،مشخص شده است .شکل

اطالعات میتوان نانو ذرات را مشخصه يابی کرد [ .]21به

 .17ب مقط عرضی بخشی از استوانه مرکزی ريشة گياه که با

عنوان مثال ،مشخصهيابی نانو ذرات اکسيد آهن اصالح شده با

محلول  TiO2NPSدر حجم  500 g/Lبه مدت  15روز در

منگنز به عنوان کاتاليزور در شکل  16آمده است .طيفهای

تماس قرارگرفته را نشان میدهد .در حالی که شکل  .17د نقشة

استاندارد  XANESاستانداردهای اکسيد آهن  Fe3O4 ،Fe2O3به

سه رنگ  µ-XRFاز سطح مقط را نشان میدهد .در اين شکل

همراه  Fe5C2نمايش داده شده و طيفهای نانو ذرات  Fe3O4به

رنگ قرمز  ،Tiسبز  Caو آبی  Kاست [.]27

همراه مقادير گوناگون  ،Mnمشخصه يابی شده است [.]22
مالحظه میشود که تغيير درصد منگنز به سهولت قابل رديابی
است.
در  XASو به طور خاص در طيفسنجی

XANES

الکترونهای حالت پايه به سطوح خالی از الکترون برانگيخته
میشوند .ازآنجا که  XANESبه محيط پيرامون اتم ،مانند تعداد
الکترونهای ظرفيت و صورتبندی اسپينی آنها ،بار قراردادی،
تقارن ،عدد کئورديناسيون ،و آرايش هندسی ليگاندها خيلی
حساس است ،اطالعات ساختاری مفيدی در مورد تقارن
الکترونی عناصر مورد نظر فراهم میکند [ .]26–23مثالی ديگر
از استفاده اين فناوری در شکل  17آمده است .اين شکل توزي
فضايی و شکلگيری نانوذرات  TiO2در ريشهها ،برگها ،و
مويچههای بوتة خيار توسط سينکروترون

 µ-XRFوµ-

 .2.3طیفسنجی جذ

نزدی

لبهۀ ساختار ظریذذف پرتذذو

X

()NEXAFS
در صورتی که الکترون پايه ،يونيزه شدن را به طور پيوسته ادامه
دهد ،يك طول موج فوتوالکترون از اتم منتشر میشود و انتشار
برگشتی به وسيلة الکترونهای اتمهای مجاور رخ میدهد.
امواج برونگرا و امواج انتشار برگشتی تداخل میکنند که نتيجة
تلفيق جذب به عنوان  EXAFSمعرفی میشود .از طريق تحليل
و بررسی ناحية  ،EXAFSاطالعاتی دربارة نوع و فاصلة
نزديكترين اتمهای همسايه میتواند فراهم شود .همچنين در
موارد خاص ،زاوية پيوند نيز به دست میآيد.
 XAFSبهطور گستردهای برای تعيين مکان هندسی اتمها و
يا ساختارهای الکترونی مواد ،مورد استفاده قرار میگيرد که
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شکل  .17تصويرهايی از ريشة گياه خيار که با محلول  500 g/l TiO2NPSبه مدت  15روز در تماس بوده است .تصوير ميکروسکوپ ويدئويی از
ريشة خيار( .الف) تصوير ميکروسکوپ ويدئويی از برش عرضی ريشه گياه جايی که عالمت زده شده ناحيهای است که با ميکرو

XANES

بهدست آمده است .نقشة به دست آمده در  1/5 keVبا زمان ماندگاری  200ميلیثانيه و ابعاد  0/3ميکرومتر( ،ب) بافت ليفی استوانه( ،ج) طيف
ميکرو ( XANESشکلهای آناتاز و روتيل  )TiO2NPSو ترکيب خطی از مکانهای مشخصشده در (الف) و (د) را نشان میدهد( ،د) بافت ليفی
سيلندر (اشاره شده در (هف))( .هف) تصوير سه رنگ ميکرو  XRFاز ريشة گياه خيار (اشاره شده در (ب))( .و) رنگ قرمز موض تيتانيم ،رنگ سبز
موض کلسيم ،و رنگ آبی موض پتاسيم را نشان میدهد .نقاط  1تا  6در حالت متمرکز به دست آمده (اندازة پرتو  0/65×0/33ميکرومتر مرب ) و
مکان  7و  8با استفاده از  50ميکرومتر روزنة سوزنی [.]27

معموالً با پرتو  Xقابل تنظيم و با شدت باالی مناب تابش

درک خواستگاه منحصربهفرد فعاليت کاتاليزوری نوری نانو

سينکروترون انجام میشود .نمونه میتواند در فاز گازی ،ماي يا

ذرات  ،TiO2يك مطالعة دقيق از سطح و درون ساختار

روتيل1

جامد باشد .برای مثال نانو ذرات  TiO2که به طور گستردهای در

و آناتاز 2آن با استفاده از  XAFSتوسط لی و همکارانش انجام

فرايند کاتاليزوری نوری مانند تجزية ترکيبات آلی و توليد گاز

شده است .اندازهگيری  XAFSهمچنين برای مشخص کردن

هيدروژن با استفاده از انرژی خورشيدی کاربرد دارند ،با اين

پيوندهای ويژه در مولکول ،بهعالوه وابستگی زاويهای

روش مورد بررسی قرار گرفتهاند [ 28و  .]29همچنين ،برای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rutile
2. Anatase
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اوربيتالهای ويژه درگير در نانولولهها مانند  C=C ،C-Cو
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C-O

به کار برده میشود [.]2
مواد هترواتمی دارای کربن آاليش شده ،1کاربردهای
فراوانی در قلمروهای مختلف مانند سوختهای تجديدپذير،
مواد کاتاليزوری ،حسگرهای گاز ،مواد تصفيهکننده ،مواد ذخيره
کنندة انرژی و جذب آب دارند [ .]32–30به همين دليل يك
گستردة بزرگی از اتمهای عناصر مختلف با استفاده از
روشهای مختلف مانند قوس الکتريکی ،پيروليز ،کربندارکردن
گرمايی 2در مواد کربنی وارد شدهاند [ .]36–32در اين ميان
استفاده از روش "کربندارکردن گرمايی" بهعنوان يك جايگزين
برای روشهای سنتزی با دمای باال ،به سرعت در حال توسعه
است .کربنی که در اين فرايند ساخته میشود به عنوان کربن
هيدروترمال (HTC)3معرفی میشود [ .]37مسلماً  NMRحالت
جامد ،بينش قابل توجهی دربارة ساختار  HTCآاليش شده
فراهم کرده است .اما هيچ اطالعات ساختاری قابل استخراج
دربارة سطح  HTCکه جايگاه واکنشهای مربوط به آن است،
ارائه نمیکند .عالوه بر آن بينش ساختاری دربارة سطح

HTC

در مواردی که عمدتاً وابسته به خواص سطح است (مانند
کاتاليزورها و فرايند ذخيرهسازی شارژ در خازنهای
الکتروشيميايی) ،حياتی است [ .]38به همين دليل فناوری
سينکروترون بر پاية  NEXAFSيك مکمل طيفسنجی بسيار
مهم برای مطالعة سطح ترکيباتی است که از کربنهای

بیشکل 4

ساخته میشوند [.]40-39

شکل  .18طرحی برای پراش پرتو  Xدر دستگاه .]41[ XRD

برخورد الکترونهای پرانرژی با يك فلز هدف توليد میشود.
تابشی که به وجود میآيد وابسته به فلزهای هدف
( )Cu,Mo,Crبوده و يك تابش پيوسته است .شکل  18طرحی
برای پراش پرتو  Xدر دستگاه  XRDرا نشان میدهد.
در  ،SR-XRDپرتو  Xبهوسيلة  SRتوليد میشود .پراش
پودر پرتو  Xسينکروترون ) (SR-XRPDيك فناوری تعيين
مشخصات ويژه است که از برهمکنش بين پرتو  Xسينکروترون
و ماده برای تحقيق در مورد مواد با نظم خاص در ساختارهای
نانو استفاده میکند SR-XRPD .بهطور دقيق برای ارزيابی
ترکيب فاز ،اندازة بلورکها ،استحکام کششی و مطالعات
طيفسنجی با

زمان 6

مناسب است .از دادههای  XRPDاطالعات

مختلفی میتوان کسب کرد که شامل تحليل کيفی (ترکيب
فازها) ،تحليل کمی (فراوانی فازها) ،تقارن شبکة براويس 7و

 .4پراش پرتو  Xسینکروترون ()XRD
پرتو  Xوقتی از يك نمونه عبور میکند بهوسيلة اتمها در
زاويههای مختلفی پراکنده میشود که اين فرايند پراش 5نام
دارد .در آزمايشگاه پراش پرتو  ،(XRD) Xپرتو  Xتوسط

پارامترهای شبکه ،کرنش باقیمانده (کرنش ماکرو ،)8ساختار
بلوری ،اندازة بلورکها و کرنش ميکرو است .همچنين میتوان
اين تغييرات خواص را بهعنوان تابعی از فشار ،دما ،محيط گازی
و غيره مطالعه کرد .برای استخراج اطالعات ساختاری فراوان از
دادههای  ،XRPDمیتوان نرمافزار پااليش ريتولد( 9برای مثال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Doped
2. Hydrothermal
3. Hydrothermal carbon
4. Amorphous
5. Diffraction

 TOPAS ،FullProf ،GSASو  )RIETANرا بهکار برد [.]1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. Time-resolved
7. Bravais
8. Macrostrain
9. Rietveld
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شکل  .19استفاده از پرتو  Xسينکروترون در تعيين ساختار بلوری مواد نانو متخلخل آلی فلزی.

پرتو  Xحاصل از تابش سينکروترون که انرژی زيادی دارد ،به
افزايش صحت تحليل ساختاری در مواد بلوری کمك میکند و

 .5بازتا سنجی پرتو

مشاهدة مستقيم مولکولهای  C2H2 ،O2و  H2جذب شده

بازتابسنجی پرتو )XRR( Xيك فناوری تفرق پرتو  Xسخت

بهصورت فيزيکی در ترکيبات آلیفلزی با تخلخل ميکرو را

است که میتواند در محيط آزمايشگاه [ 43و  ]44و الکتروليت

ممکن میسازد (شکل .]2[ )19

[ 45و  ]46به کار برده شود .بهطور خالصه XRR ،محدودة

X

سینکروترون ()XRR

الگوی پراش پرتو  Xدو نمونه مادة معدنی که با استفاده از

کاملی از ويژگیهای سطح فيلم را با آشکار کردن تداخل

منب پرتو  Xسينکروترون فراهمشده ،در مقايسه با الگوی پراش

پرتوهای  Xبازتاب شده از سطوح مشترک نمونه ،اندازه

پرتو  Xهمين مواد که از دستگاههای سنتی بهدست آمدهاند ،در

میگيرد .تاکنون ،اين روش بهترين روش برای تخمين ضخامت

شکل  20مشخص شده است .در گوشة بااليی هر دو شکل،

و ويژگیهای ساختاری فيلمهای نازک ،براساس توزي چگالی

طيفها برای مقايسه ارائه شده است .در هر دو نمونه ،حضور

الکترون بوده است [ 43و  .]47با استفاده از  XRRمیتوان به

شمار زيادی از قلهها از فاز دوم را میتوان مشاهده کرد

کمك مدلسازی چگالی ،ساختار الکترونی فيلم نازک را تعيين

(عالمتگذاری شده با  )#در حالی که همان قلهها در نمودار

کرد [ .]48فناوریهای اصلی برای تحقيق و بررسی ساختاری،

مربوط به دادههای پراش پرتو  Xآزمايشگاهی که با دستگاههای

شامل  XRRو "پراش پرتو  Xبرخورد خراشان"

)(GIXRD

سنتی تهيه شده (نشان داده شده در گوشة بااليی شکل) به

هستند که اغلب آنها با "فلورسانس پرتو  Xبرخورد خراشان"

وضوح قابل مشاهده نيست [.]42

) )GIXRFکامل میشوند GIXRF .حساسيت عنصری را در

جلد  ،21شمارة 1
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شکل  .20الگوی پراش پرتو  Xنمونههای  )BFOQ( BiFeO3و  BiFeO3پس از پخته شدن  BFOSکه با استفاده از منب پرتو  Xسينکروترون
فراهم شده است .يك مقايسه از الگوی پراش پرتو  Xاز هر دو نمونه با استفاده از منب آزمايشگاهی مرسوم و منب سينکروترون ارائه شده است.
فقدان قلههای  Fe2O3در شکلهای (الف) و (ب) با خط¬چين نمايش داده شده است (عمودی) .حضور قلههای  Bi2O3در نمونة  BFOSدر شکل
(الف) با "*" و جذبهای فاز دوم با " "#نشان داده شدهاند [.]42

جهت عمود بر سطح مشترک فراهم میکند [ .]49در فناوری

بولز و همکارانش از پرتو  Xبازتابی برای توصيف ساختار

 GIXRDمعموالً از يك ساختار بلوری با زوايای برخورد

فيلم نازک پليمری حاوی مقادير مختلف از عامل تخلخلزا،

کوچك استفاده میشود تا اين روش بتواند حساس به سطح

استفاده کردند .در اين پژوهش آنها از شدتهای باالی پرتو

باشد .اين روش برای مطالعة سطوح و اليه ها استفاده میشود؛

سينکروترون به منظور به دست آوردن دادههای  XRRبه وسيلة

زيرا که نفوذ امواج به ماده محدود بوده و میتواند فاصلههای در

بازتابسنجی تا کمترين زاوية ممکن استفاده کرده که نتيجة آن

حد نانومتر را متمايز کند .مزيت  GIXRاين است که ميدان

آشکار شدن هر نوع ناهمگونی ممکن در فيلم حاصل با يك

الکتريکی در زاوية بحرانی ،تقويت شده و پيام دستگاه را قویتر

وضوح خوب بود [.]51

X

میکند .شکل  21طرحی را برای نمايش  GIXRبا زوايای
برخورد کوچك ،به منظور مطالعه سطح نمونه را نشان می دهد.
فناوری  XRRبرای تعيين ضخامت سطح فيلم و تخمين
زدن ناهمواریها و چگالی الکترونی فيلم استفاده میشود .به
کمك اين فناوری با اندازهگيری شدت پرتو بازتاب شده ،در
هنگامی که زاوية برخورد تغيير کند و زاويه خروجی ثابت نگه
داشته شود ،اثر نوسانات بر شدت بازتاب ثبت میشود .بسته به
اينکه پرتو  Xبازتاب شده از سطحهای مختلف تداخل مخرب
يا سازنده داشته باشد XRR ،تعيين دقيق ضخامت را ممکن
میسازد[.]48

 .6فلورسانس پرتو  Xسینکروترون ()XRF
طيفسنجی فلوئورسانس پرتو  Xسينکروترون (

)

بهطور فزايندهای در تحقيقات گوناگون جهت مطالعة توزي
عناصر در بسترهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .اين
فناوری همراه با فناوریهای ديگر سينکروترون برای کشف
حالت کئورديناسيون و حالت شيميايی عناصر مورد نظر نيز
استفاده شده است [ .]52شکل  22طرحی از آشکارساز
فلورسانس در مجموعه سينکروترون را نشان میدهد.

ابوالفضل کشتکار وناشی ،حسین قاسم زاده محمدی ،شیروان افراز و ...
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شکل  .21طرحی برای نمايش برخورد پرتو  Xخراشان ) (GIXRبا شکل  .22طرحی از آشکارساز فلورسانس در مجموعة سينکروترون
زوايای برخورد کوچك برای مطالعة سطوح [.]50

[.]53

مشخصات عمدة  µ-SXRFکه به آن کمك کرده تا کاربرد

محيط تجزيه و تحليل µ-SXRF:تجزيه و تحليل در شرايط

گستردهتری در علوم مختلف در مقايسه با ساير فناوریهای

زيستمحيطی را ميسر میسازد.

ميکرو تحليلی داشته باشد ،شامل موارد زير است [:]58–54

قابليت تنظيم انرژی پرتو :امکان تنظيم انرژی پرتو  Xاز مناب

غير مخرب بودن :در مقايسه با فناوریهای ميکرو تحليلی

تابش سينکروترون ،قابليت استفاده از ساير فناوریهای ديگر

ديگر مانند  PIXEيا  µ-SXRF ،EPMAاتالف انرژی کمتری به

سينکروترون مانند  XASرا به صورت هم زمان با

وسيلة پرتو برخوردی مشاهده میشود .پرتو  Xبسيار کمتر از

فراهم میکند .اين مزيت به افزايش کارآمدی و کاهش زمان

ذره باردار مانند الکترون مخرب است .اين مزيت باعث کاهش

تحليل نمونهها کمك میکند .تحليل فلورسانس پرتو

آسيب نمونه بهوسيلة تابش برخوردی میشود.

سينکروترون به طور خاص برای تحقيق در مورد برهمکنش بين

آمادهسازی کمتر نمونه :نسبت به فناوریهای ديگر

نانو ذرات و سامانههای زنده با تفکيك فضايی کمتر از يك

 µ-SXRFنيازی به آمادهسازی پيچيدة نمونه ندارد.

ميکرومتر و حد تشخيصی در گسترة نانوگرم بر گرم مناسب

تصويربرداری چند عنصری µ-SXRF :میتواند تصويربرداری

است [ .]60در پژوهشی که دومونت و همکارانش انجام دادند،

همزمان از چند عنصر را انجام دهد که با توجه به ناهمگونی

تحليل سينکروترون  XRFبرای مشخص کردن توزي عنصری

نمونههای محيطی ،يك نياز اوليه است.

در استخوان يك فسيل ،استفاده شد که در نتيجه يك نقشه از

عمق نفوذ بيشتر :پرتو  Xمیتواند به اندازة چند ميکرون به

توزي عناصر با تفکيك فضايی قابلمقايسه با نتايجی که توسط

داخل نمونه نفوذ کند ،بنابراين اطالعات سه بعدی را میتواند

 EDXدر  SEMارائه شده بود ،را فراهم کرد .به دليل سطح

فراهم کند.

تشخيص باالتر (در اندازة چند  ،)ppmدر اين روش میتوان

وضوح فضايی باال :با رشد سري فناوری سامانههای متمرکز

توزي عنصرهايی مانند  Sr ،Pb ،Asو  Uرا مشخص کرد که از

شونده ،وضوح فضايی به مقياس زير ميکرو و در حد نانومتر

نظر شاخصهای تغذيهای مهم هستند [ 61و  .]62شکل 23

رسيده است.

تحليل  µ-SXRFعناصر موجود در ريشه گياه برنج را نشان

حساسيت باال :درجة بااليی از قطبش تابش سينکروترون به

میدهد .همان طور که در اين شکل مشخص شده ،فراوانی

 µ-SXRFتوانايی فراهم کردن نسبت پيام به نوفة باالتری را داده

عناصر مختلف مانند مس ،آهن ،منگنز ،پتاسيم ،کلسيم ،فسفر،

است که موجب رسيدن به کمترين حد تشخيص میشود.

گوگرد و کلر بر حسب ميکروگرم بر متر مکعب در ريشة برنج
با اين روش تعيين شده است.

µ-SXRF

X
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شکل  .23نقشة  µ-SXRFاز نحوة توزي عنصر مس و ساير عناصر ريز مغذی (آهن ،منگنز ،کلسيم ،فسفر ،پتاسيم ،سولفور و کلر) در ريشفة گيفاه
برنج [.]59

سينکروترون  µ-XRFدر مقايسه با  XRFسنتی ،اساساً يك
تفکيك فضايی باالتر و يك حد تشخيص پايينتر در گسترده
 ng/gرا فراهم میکند .کيکوچی و همکاران بهوسيلة فناوری

µ-

 ،XAFSانواع اکسيد آهن باکتريوژنيك (BIOS) 1را مورد
بررسی قراردادند .تجزيه و تحليل توزي آهن در ساختار ساقة
يك گياه با طيفسنجی  µ-XRFدر شکل  ،24توزي گستردة
آهن را در اطراف ساقه ،نشان میدهد [.]63

 .7طیفسنجی فوتوالکترون پرتو  Xسینکروترون
()XPS
اين فناوری ،طيفسنجی الکترونی برای تحليل شيميايی 2نيز
ناميده میشود ( ،)ESCAکه يك فناوری طيفسنجی کيفی
حساس به سطح است و ترکيب عنصری ،فرمول تجربی ،حالت
شيميايی و حالت الکترونی عناصر را مشخص میکند [.]64
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Bacteriogenic iron oxides (BIOS
2. Electron spectroscopy for chemical analysis

شکل  .24تصوير  SEMو ميکرو  XRFاز نمونة ساقة يك گياه ،شکل
(الف) و (ب) تصوير  SEMاز ساختار ساقه ،اعداد نقاط اندازهگيری
شده را نشان میدهند که با ميکرو  XANESبهدستآمده است( .ج)
و (د) تصوير ميکرو  XRFاز توزي آهن است [.]63
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شکل  .25طرحی از عملکرد فناوری .]65[ XPS

 XPSنوعی از فناوری است که در تمامی علوم سطح ،علوم

هليم میتواند انجام شود و قطعاً هر دو عنصر میتوانند در

XPS

مواد و تحقيقات کاتاليزوری استفاده شده است .طيف  XPSبا

شناسايی شوند [ .]66از آنجا که اين گزارش مخالف تصورات

تحت تابش قرار گرفتن نمونه توسط پرتو  Xفراهم میشود.

قبلی بود ،ارزش تحقيقاتی فراوانی داشت [ .]67آنها از تابش

 XPSنياز به شرايط خأل خيلی زياد دارد .شکل  25طرحی برای

سينکروترون برای اين آزمايش استفاده کردند و عنوان کردند که

عملکرد اين فناوری و طيف  XPSبرخی از عناصر فلزی را

با استفاده از تابش  Xسينکروترون ،مشاهدة هيدروژن و هليم در

نشان میدهد.

 XPSامکانپذير است .طيف  XPSهيدروژن و هليم به دست

X

 XPSبه طور معمول برای تجزيه و تحليل ترکيبات معدنی،

آمده در فشار  0/5تور در شکل  26نشان داده شده است [.]66

آلياژهای فلزی ،نيمهرساناها ،پليمرها ،کاتاليزورها ،شيشه،

همان طور که در شکل  -26الف ديده میشود ،قلة پهن 1s

سراميك ،رنگها ،کاغذها ،جوهر ،چوب ،اندامهای گياهی ،مواد

هيدروژن ،نامتقارن است .اين قله شامل ساختارهای ظريفی

آرايشی و بسياری از موارد ديگر ،مورد استفاده قرار میگيرد.

است که به صورت نسبتاً کوچك و نزديك به يکديگر ظاهر

ازلحاظ تئوری  XPSهمه عناصر را تشخيص میدهد اما در

شدهاند و همچنين نزديك به اندازة نوفة زمينه هستند .اين

عمل با استفاده از مناب آزمايشگاهی ، XPSتمامی عناصری که

اندازهگيری چندين بار تکرار شده و موقيت و فاصلة

عدد اتمی بيشتر از سه دارند مشخص میشود و تشخيص

ساختارهای ظريف تکرارپذير هستند .بر اساس محاسبات

هيدروژن و هليم با مناب آزمايشگاهی  ،XPSعملی نيست.

نظری 19 ،حالت ارتعاشی متفاوت برای يون مولکولی هيدروژن

همچنين ادعا میشود که هيدروژن به وسيلة  XPSغير قابل

وجود دارد که در بخش الحاقی شکل  -26الف نشان داده شده

شناسايی است .به دليل اهميت هيدروژن ،وجود ابزار تجزيه و

است .اولين انرژی يونش در  15/41الکترون ولت اتفاق افتاده

تحليل برای تشخيص و سنجش آن ضروری است اما به دليل

که مربوط به کمينه انرژی الزم برای خارج شدن يك الکترون از

داشتن يك الکترون ،شدت پراش حاصل از اتم هيدروژن در اثر

حالت پاية مولکول است ،در حالی که ساير انرژیهای يونش

تابش  Xضعيف است [ 66و  .]67با اين حال ،زانگ و

مربوط به انتقال ازحالت پايه به ساير حالتهای ارتعاشی است

همکارانش نشان دادند آزمايش  XPSبرای هيدروژن و همچنين

(.)ΰ=1 ،2 ،3.....
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شکل  .26طيف  AP-XPSاز هيدروژن و هليم به دست آمده با فناوری سينکروترون [.]66

به کمك طيفسنجی فوتوالکترون ،تعيين انرژیهای
الکترونهای واالنس يا مرکزی نيز امکانپذير است [.]23

XPS

قابلاعتمادترين روش برای بررسی سطح مشترک فيلمهايی
باضخامت کمتر از  5نانومتر است .استفاده از مناب آزمايشگاهی
مرسوم در اين فناوری برای اليههای نازک به دليل درخشندگی
محدود ،تفکيك انرژی پايين ،حساسيت ضعيف و انرژی باالی
فوتون منجر به ايجاد اشکاالت جدی میشود ،در حالی که
تابش سينکروترون يك پرتو  Xقابل تنظيم را فراهم میکند و
بهتمامی اين مشکالت غلبه میکند [.]68

شکل  .27طرحی برای نمايش زاوية پرتو  Xبرخورد کننده به نمونه
در  SAXSو .]69[ WAXS

 SAXSو  WAXEدر زاوية پرتو  Xبرخورد کننده به سطح
است که در شکل  27نمايش داده شده است:

 .8پراکندگی با زاویۀ کوچ

و بزرگ پرتو X

سینکروترون ()SAXS/WAXS
تابش سينکروترون بر پاية  SAXSيك ابزار مهم با پراکندگی
پرتو  Xدر يك زاوية کوچك بين  0/1-5درجه است که
ارزيابی شکل و اندازه ،فاصلة اتمها ،اندازه منافذ و دادههای
ديگر نانو ذرات با تفکيك فضايی کمتر از  5نانومتر را ممکن
میسازد[ SAXS .]2اطالعات ارزشمندی را دربارة ساختارهای
نامنظم در مقياس نانو فراهم میکند .قدرت اين روش در مطالعة
ساختارهای کوچك به دليل توانايی آن در پراکندگی پرتو در
گسترة يك نانومتر تا کسری از ميکرومتر است .تفاوت ميان

اخيراً اسميت و همکارانش ماهيت نانو ذرات کاتاليزوری
پالتين را با فناوری سينکروترون مطالعه کردهاند .اين پژوهش
منجر به آشکار شدن اين حقيقت شد که با بارگذاری نانوذرات
پالتين بر روی نانو ذرات کربن ،اندازة ذرات بهطور عمدهای
افزايش میيابد .اين نتيجه برای آيندة سلولهای سوختی خيلی
مهم است ،زيرا عمر سلولهای سوختی با کوچك شدن نانو
ذرات الکتروکاتاليزور پالتين که سطح فعال الکتروشيميايی را
کاهش می دهد ،تعيين میشود [.]70
فناوری  SAXS/WAXSسينکروترون برای مطالعة ساختار
پليمرهای زيستی خيلی مفيد است .مائو و همکاران اطالعات
ساختاری نانو الياف سلولز ( )CNFSدر تعليق شامل
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شکل طبيعی الياف سلولز ،ساختار بلورهای سلولز میتوانند با
استفاده از روش  WAXSبررسی شوند [.]71
اطالعات ديناميك ساختاری به وسيلة مطالعات طيفسنجی
وابسته به زمان پراش الو 1و مطالعات وابسته به زمان تفرق پرتو
 Xزاويه باز ( )WAXSبه دست میآيد .برای مطالعة پروتئينها،
پراش وابسته به زمان الو ،از پالسهای شديد و پلیکروماتيك
پرتو  Xبهدست آمده از سينکروترون بهره میگيرد تا دادههای
پراش الو را از يك بلور پروتئين جم آوری کند .اين دادهها در
نهايت يك مجموعة کامل و با تفکيك از فاکتورهای وابسته به
زمان را فراهم میکنند که با استفاده از آنها تغييرات حالت
صورتبندی پروتئين نسبت به زمان به دست میآيد [.]72
مطالعات وابسته به زمان سينکروترون بر پاية  WAXSاز
پروتئينهای محلول ،يك رويکرد مکمل برای بلورشناسی الو را
شکل  .28شدت پراکندگی پرتو  xسينکروترون توسط نانو الياف

نيز فراهم کرده است .آزمايشهای وابسته به زمان  WAXSيك

سلولز بهدست آمده از مناب سلولزی گوناگون (چوبی و غيرچوبی)

مزيت کليدی دارند و آن اين است که ديناميك صورتبندی به

[.]71

وسيلة برهمکنشهای بينمولکولی موجود در شبکه بلور محدود
نشده است .اين مزيت بيشتر از يك مزيت فنی ساده است،

چهار زيستتوده متفاوت را توسط فناوری  SAXSتعيين

چون تغييرات بسياری از سامانههای زيستی که از طريق

کردند[ .]71شکل  28شدت پراکندگی پرتو  Xسينکروترون از

تغييرات صورتبندی نسبتاً بزرگ در ساختارهای سوم و چهارم

نانو الياف سلولز در تعليق مشتق شده از کتان ،کاج ،کنف

پروتئين اتفاق میافتد ،ممکن است با حفظ يك ساختار بلوری

هندی ،و الياف بامبو را به ترتيب نشان میدهد .اين شکل،

منظم در شبکه ،سازگار نباشد [.]72

مقايسة مقط عرضی الياف به دست آمده از گياهان فوق را
نشان میدهد .بزرگترين مقط

عرضی مربوط به بامبو و

کوچكترين آن مربوط به کتان است [.]71
مشخص شده است که مقاط عرضی نانو الياف مربوط به
سلولز اندازهگيری شده از تصاوير  TEMبا مقادير تعيين شده از

 .9طیفسنجی نشری پرتو  Xسینکروترون ()XES
يك ابزار قدرتمند برای تجزيه و تحليل ساختار در مقياس اتمی
و ارزيابی ساختار الکترونی ،طيفسنجی نشری پرتو  Xنرم با
استفاده از تابش سينکروترون است.

تحليل  SAXSسازگار است .اعتقاد براين است که دادههای

طيفسنجی نشری پرتو  Xبا تفکيك باال و طيفسنجی

محلول  ،SAXSبه عنوان يك نتيجه از ميانگين آماری ،به حالت

جذبی پرتو  Xبا تفکيك باال بهطور خاص در ناحية پرتو  Xنرم

واقعی نزديكتر است و به اين دليل است که احتماالً نانو الياف

برای مطالعه و تجزيه و تحليل ساختار الکترونی عناصر سبك

در طی مرحلة آمادهسازی نمونة  TEMدر طی تبخير حالل

مناسب هستند .اين نوع طيفسنجی میتواند اطالعات با ارزشی

تجم میيابند [ .]71نتايج پراکندگی پرتو  Xکه ريختشناسی

را با تفکيك باال ارائه دهد که علت آن قاعدة انتخاب گذار

واقعی نانو الياف را نشان میدهند ،به خوبی با تصاوير

دوقطبی است .عالوه بر اين ،ترکيب طيفسنجی نشری و جذبی

ميکروسکوپی الکترونی همخوانی داشته است .همچنين در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متأثر از بار الکتريکی مواد نيست [ .]82از سوی ديگر
طيفسنجی نشری پرتو  Xنرم ،ابزار مورد استفاده معمول برای
مطالعة ساختار الکترونی ماده است .يك دليل برای اين مطالعه
در اين واقعيت نهفته است که طيف پرتو  Xنرم به طور عمده از
انتقاالت بين حالت ظرفيت و حالت پايه سرچشمه میگيرد.
تفاوت انرژی پيوستگی الکترون در حالت پايه در گونههای
مختلف
شکل  .29طرحی برای طيفسنجی نشری پرتو  Xسينکروترون [.]81

اتمی،

طيفسنجی

پرتو

X

نرم

را

به

يك روش گزينشپذير شيميايی تبديل کرده است [ .]83تفسير
طيفسنجی پرتو  Xنرم گاهی اوقات به علت برهمکنش خطوط

پرتو  Xمیتواند اطالعات فاصله نوارها را به دست دهد و اين

مربوط به انتقاالت پيرامونی 1يا اليههای نزديك هسته دشوار

روشها میتوانند مستقيماً نوارهای ظرفيت و رسانايی را

میشود .همچنين ممکن است انتقاالت غير مرتبط درونی بهطور

X

تصادفی در طولموج مورد بررسی ظاهر شوند .اين مشکالت

شناسايی کنند [ .]73طرحی از طيف سنجی نشری پرتو

سينکروترون در شکل  29نشان داده شده است .برای مثال

که اغلب برای طيفهای برانگيخته با مناب الکترونی يا مناب

ساختار مواد کربنی شامل بور و کربن[ ،]74نانو کربنها [،]75

فوتونی با نوار پهن به وجود میآيد ،میتواند با تابش

انواع پليمرها [ ،]76نيمهرساناهای آلی [ ]77و نوارهای دوتايی

سينکروترون تكرنگ برطرف شود .از مزايای ديگر طيف

 ]75[ DNAبا موفقيت با اين فناوری مطالعه و بررسی شدهاند.

سنجی نشری پرتو  Xسينکروترون ،توانايی مطالعه رفتارهای

عالوه بر اين ،هانافوسا و همکارانش ساختار الکترونی بور به

رزونانس و پديدههای آستانه است .جنبة مهم ديگر استفاده از

دام انداخته شده در الماس [ ]78و آلياژهای  ]79[ B/C/Nرا با

تابش سينکروترون ،تحريك ماليم است که بررسی ترکيبات

استفاده از طيفسنجی نشری پرتو  Xنرم و طيفسنجی جذبی

شيميايی شکننده را امکانپذير میسازد [.]83

بررسی کرده و سپس تجزيهوتحليل مباحث تئوری آن را از
طريق روش متغير گسسته  (DV)-XAبررسی کردهاند [.]80
مولکولهای جذب شده روی سطوح فلزی به طور گسترده
با استفاده از روشهای طيفسنجی حساس به سطح مانند ،PES
 NEXAFSو پراش فوتوالکترون مورد بررسی قرار میگيرند.
تعداد مطالعات معدودی روی جذب مولکولها در مواد ميکرو
متخلخل ،به علت مشکالت فنی مشاهدة مستقيم و درجا در
بستر توده انجام شده است .به منظور مشاهدة مستقيم
جاذبهای مولکولی در مواد ميکرو متخلخل ،بايستی از
روشهای طيفسنجی با حساسيت باال و وضوح و کارايی باال
استفاده کنيم .يك روش مناسب ،طيفسنجی نشر پرتو  Xنرم با
استفاده از پرتو  Xسينکروترون است .به علت انتقال طوالنیتر
پرتو  Xنرم در مواد جامد ،اين فناوری میتواند هم مواد رسانا و
هم نارسانا را بررسی و مطالعه کند ،چون فرايند نشر پرتو

 .10نتیجهگیری
در اين مقاله ،خواص منحصربهفرد پرتففو  Xسففينکروترون ارائففه
شففد کففه بففا فاصففله زيففادی ،ابزارهففای معمففول طيفسففنجی و
تصويربرداری پرتففو  Xرا پشففت سففر گذاشففته اسففت .همچنففين
خالصففهای از فناوریهففای متفففاوت و پرکففاربرد از

پرتففو X

سينکروترون در طيفسنجی و تصويربرداری به همراه مثالهايی
آورده شد .با توجه به مزايای بسيار زياد سينکروترون ،در آينففده
شاهد استفاده روزافزون از اين فنففاوری در زمينففههای مختلففف،
چه در آنهايی که با ابزار معمول قابففل انجففام هسففتند و چففه در
آنهايی که با استفاده از ابزار معمففول دارای محففدوديت هسففتند،
خواهيم بود.

X
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول اختصارات
عالئم اختصاری

معادل انگليسی

معادل فارسی

AP-XPS

Ambient Pressure X-Ray Photoelectron Spectroscopy

C-µCT

Conventional micro Computed Tomography

GIXRD

Grazing Incidence X-Ray Diffraction

GIXRF

Grazing Incidence X-Ray Fluorescence

NEXAFS

Near Edge XAFS

PES

Photo-Electron Spectroscopy

PIXE

Particle Induced X-ray Emission

PPC-SR-µCT

Propagation Phase Contrast X-ray Synchrotron
Micro-Tomography

 در فشار محيطX طيفسنجی فوتوالکترونی پرتو
ميکروتوموگرافی رايانهای سنتی
 برخورد خراشانX پراش پرتو
 برخورد خراشانX فلورسانس پرتو
 ساختار ظريف لبة نزديكX جذب پرتو
طيفسنجی فوتو الکترون
 ذرة تحريك شدهX نشر پرتو
 سينکروترون بر پايةX ميکرو توموگرافی پرتو
تضاد فاز پخشی

PX

Protein X-ray crystal diffraction

SAXS

Small-Angle X-ray Scattering

SR

Synchrotron Radiation

SR-XRPD

Synchrotron Radiation X-ray Powder Diffraction

UHV

Ultrahigh Vacuum

WAXS

Wide Angle X-ray Scattering

XAFS

X-ray Absorption Fine Structure

XANES

X-ray Absorption Near Edge Structure

XAS

X-ray Absorption Spectroscopy

X

طيفبينی جذبی پرتو

XES

X-ray Emission Spectroscopy

X

طيفبينی نشری پرتو

XPS

X-Ray Photoelectron Spectroscopy

XRD

X-Ray Diffraction

XRF

X-Ray Fluorescence

XRPD

X-Ray Powder Diffraction

 پودریX پراش پرتو

XRR

X-Ray Reflectometry

X

XRS

X-Ray Scattering

µ-SXRF

Synchrotron micro-X-Ray Fluorescence

µ-XRF

Micro-X-Ray Fluorescence

 بلوری پروتئينX پراش پرتو
 زاوية باريكX پراکندگی پرتو
تابش سينکروترون
 سينکروترونX پراش پودر پرتو
خأل خيلی زياد
X پرتو

پراکندگی زاوية باز

 ساختار ظريفX جذب پرتو
 ساختار لبة نزديكX جذب پرتو

X

طيفسنجی فوتوالکترونی پرتو
X پرتو
X

پراش

فلورسانس پرتو

بازتابسنجی پرتو
X پرتو

پراکندگی

 سينکروترونX ميکرو فلورسانس پرتو
X

ميکرو فلورسانس پرتو
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