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ابزاری  به عنوان   )AFM( اتمی  نیروی  میکروسکوپ 
مواد  و  سطوح  مشخصات  تعیین  برای  قدرتمند  بسیار 
اثر رامان )پراکندگی  یافته است.  نانو توسعه  در مقیاس 
ترکیب  درباره  وسیعی  اطالعات  نور(  غیرکشسان 
جهت گیری  بلوری،  ساختار  کیفیت  نمونه،  شیمیایی 
موارد  سایر  و  بلور  در  ناخالصی  یا  نقص  شناسایی  بلور، 
یکی  رامان،  و   AFM تلفیق  می دهد.  قرار  اختیار  در  را 
تجزیه  و  تصویربرداری  شده  جفت  روش های  آخرین  از 
 و تحلیل ترکیب شیمیایی مواد به شمار می رود. امروزه،

رامان/AFM به عنوان ابزار ارزشمندی برای زیست شناسان، 
شیمی دانان، شرکت های داروسازی، طراحان مواد جدید 
تا  قرار می گیرد  استفاده  مورد  نانوفناوری  در  به خصوص 
نظیر  فیزیکی  خواص  و  شیمیایی  اطالعات  بین  رابطه 
فاز  توزیع  و  مغناطیسی  الکتریکی،  مکانیکی،  خواص 

مشخص شود.

چکیده

ابزار بسیار قدرتمند به منظور شناسایی سطح نمونه در مقیاس  اتمی5، به عنوان یک  امروزه میکروسکوپ نیروی 
نانومتر مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از خواص فیزیکی یک ماده نظیر تعیین سختی، کشسانی، مغناطیس پذیری، 
اصطکاک، ظرفیت، تابع کار، رسانایی و بسیاری از خواص دیگر با استفاده از حالت کاری متفاوت AFM مي تواند با 
بلوری مواد،  به دست آوردن اطالعاتی در مورد ترکیب شیمیایی و ساختار  براي  قرار گیرد.  بررسی  باال مورد  وضوح 
نور(،  غیرکشسان  )پراکندگی  رامان  اثر  است.  ناپذیر  اجتناب  فلوئورسانس  و  رامان  نظیر  دیگر  روش های  از  استفاده 
بلور، حضور نقص، ناخالصی  بلوری، جهت گیری  اطالعات گسترده ای درباره ترکیب شیمیایی نمونه، کیفیت ساختار 
و غیره را در اختیار قرار می دهد. در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی، جمع آوری اطالعات جامع از خواص فیزیکی، 
شیمیایی و ساختاری نمونه، مورد توجه پژوهشگران است و تمایل دارند که اطالعات را از یک دستگاه واحد به دست 
آورند. نتایج به دست آمده به وسیله AFM و رامان مکمل هم هستند و تلفیق این دو روش روزنه ای برای تحقیقات نوین 

است ]1[.
مولکولی که  داروسازی، زیست شناسان سلولی  برای شرکت های  ارزشمند  ابزار  به عنوان یک   AFM/رامان امروزه 
به دنبال شناسایی رابطه میان ساختار و برهم کنش های دارویی یا متابولیکی هستند، شیمی دانانی که با سیستم های 
چندفازی و تک الیه ها سروکار دارند، به خصوص طراحان مواد در نانوفناوری و هر جایی  که تعیین رابطه بین خواص 

شیمیایی و فیزیکی مورد نیاز است، استفاده مي شود.

كاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی
 رامان در شناسايي مواد
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مق سال چهارم  شماره  2 تابستان  1395 شماره پیاپی 14 دانش آزمایشگاهی ایران
تخصصی

فصلنامه 

  طیف سنجی رامان

برهم کنش نور در ناحیه مادون قرمز از امواج الکترومغناطیس 
با ماده، به دو صورت جذب و پراکندگی صورت می گیرد و این دو 
پدیده در دو روش طیف سنجی جذبی فروسرخ و پراکندگی رامان، 
مورد استفاده قرار گرفته و اساس شناسایی و اندازه گیری ترکیبات 
را فراهم می آورد. رامان جزء روش هاي نوري - مولکولي است که 
براساس پخش نور استوار است. در رامان، فوتوني به نمونه تابانده 
مي شود و سپس در زاویه 90 درجه، نورهاي پخش شده را بررسي 
مي کنند. مولکولي در رامان فعال است که در اثر برخورد فوتون، در 
داخل مولکول یک دوقطبي القا شود یعني قطبش پذیري مولکول 
و  آزادي  از  معیاري  قطبش پذیري  کند.  تغییر  ارتعاش  هنگام  در 
که  مولکولي  پس  است.  ماده  در  الکترون ها  شدن  جابجا  سهولت 
خوردن  بهم  امکان  و  دارد  بیشتري  قطبش پذیري  باشد  حجیم تر 
دارای  رامان  پدیده  است.  بیشتر  بزرگتر  مولکول  در  الکتروني  ابر 
سیگنال ضعیفی است )حدود 0/001 درصد از سیگنال پرتو اولیه( 
توسط  بار  اولین  و  نشد  مشاهده   1928 سال  تا  دلیل  همین  به 
دانشمندان هندی به نام های رامان6 و کریشنان مشاهده شد. آن ها 
مایع و گاز خالص تهیه کردند و آن را در معرض نور خورشید که 
کردند  مشاهده  و  دادند  قرار  می کرد،  عبور  بنفش   - آبی  فیلتر  از 
ناحیه  در  مرئی،  نور  از  پایین تری  انرژی  در  نور،  از  قسمتی  که 
آن ها  که  بود  این  نکته  مهم ترین  می شوند.  پراکنده  سبز   - زرد 
از  مستقل  بسامد  فلورسانس، شیفت  روش  برخالف  متوجه شدند 
بسامد نور فرودی و وابسته به طبیعت نمونه است و چون شیفت 
بسامد به سمت طول موج های قرمز را مشاهده کردند، این اثر را 
و  رامان  مطالعه  در  دادند.  نسبت  ماده  ارتعاشی  انرژی  سطوح  به 
بررسي پخش نور پس از برخورد فوتون باید ضریب شکست گونه از 
ضریب شکست محیط خیلي کمتر باشد و اندازه ذره یا گونه مورد 
یا بیشتر در همان حدود  از طول موج برخوردي کوچک تر و  نظر 
اتفاق  نور  پدیده پخش  تا  باشد  برخوردي  فوتون  اندازه طول موج 
بیفتد. پخش نور در اثر برخورد فوتون  به نمونه به دو صورت پخش 
کشسان7 و غیرکشسان8 رخ مي دهد. در حالت کشسان در پخش، 
اتالف انرژي وجود ندارد و فرکانس هاي تابش ورودي و خروجي با 
هم برابرند ]2[. زمانی که نور به وسیله ماده پخش می شود، اغلب 
اولیه(  فوتون  انرژی  در  تغییر  )بدون  کشسان  به صورت  فوتون ها 
پراکنده می شوند. با این حال، قسمت کوچکی از فوتون ها )تقریباً 
1 در 107 فوتون( با تغییر انرژی نسبت به فوتون فرودی به صورت 
که  می شوند  پخش  کمتر،  انرژی  با  معمول  به طور  و  غیرکشسان 
و   ωL با  فرودی  نور  بسامد  اگر  می شود.  نامیده  رامان  خطی  اثر 
آنهـا ωR نشان داده شـود، تفاوت  با  را  نور پراکنـده شـده   بسامد 

انرژی،  جابجایی  می شود.  نامیده  رامان  جابجایی9   )Δω= ωL-ωR(
که  می دهد  قرار  اختیار  در  ماده  ارتعاشی  سطوح  از  اطالعاتی 
به گونه ای کدگزاری می شود. جابجایی انرژی می تواند در انرژی های 
بیشتر یا کمتر از نور فرودی ωL±Δω رخ دهد که به ترتیب باعث 
ایجاد خطوط آنتی استوکس و استوکس می شود. تابش هایي که طول 
موج تابش پخش شده با طول موج نور ورودي برابرند، خط رایلي 
نامیده مي  شود که داراي شدت باالیي هستند. تابش هایي که طول 

موج آنها از طول موج تابش ورودي بیشتر و کمتر باشد به ترتیب 
دمای  در  مي شود.  نامیده  آنتي استوکس  خط  و  استوکس  خط 
اتاق، به دلیل اینکه بیشتر الکترون ها در حالت پایه هستند، شدت 
دما  افزایش  با  است؛  آنتی استوکس  از  بیشتر  استوکس  خطوط 
اما شدت خطوط  بیشتر خواهد شد  آنتي استوکس  شدت خطوط 
استوکس تغییر چنداني نخواهد کرد و کاهش نخواهد یافت زیرا 
تغییر دما روي جمعیت گونه هایي که الکترون آنها در حالت پایه 
گونه هایي  دما، جمعیت  افزایش  اما  ندارد.  چنداني  تأثیر  هستند، 
مي د هد.  افزایش  را  برانگیخته هستند  حالت  در  آنها  الکترون  که 
بنابراین، خطوط آنتي استوکس با افزایش دما زیاد مي شود. فاصله 
خطوط استوکس از خطوط رایلي با فاصله خطوط آنتي استوکس 
از خطوط رایلي با هم برابرند که از این ویژگي در شناسایي کیفي 
استفاده مي شود و این فاصله جزء ویژگي اختصاصي هر گونه است 
]3[. در ظاهر پراکندگی رامان شبیه به پدیده فلورسانس نیز است 
اما این دو فرآیند کاماًل متفاوت هستند. در فلورسانس، فوتون های 
ورودی باعث برانگیختگی مولکول ها شده و کل انرژی یک فوتون 
به وسیله مولکول جذب می شود که به موجب آن، مولکول زمانی 
 را در حالت برانگیخته می گذراند، در طي این مدت انرژی مولکول 
از طریق گرما یا دیگر تبادالت از دست می رود و فوتونی که تابش 
می شود فوتونی است که فرکانسی پایین تر از فرکانس فوتون ورودی 
فوتون  با  برخورد  اثر  در  مولکول  رامان،  پراکندگی  در  اما  دارد، 
ورودی دچار اغتشاش و آشفتگی می شود و فوراً فوتونی را پراکنده 
لحظه ای  واپیچیدگی  پراکندگی شامل یک  این  اصل  در  می کند، 
الکترون های توزیع شده اطراف پیوند در مولکول است که نتیجه آن 
نشر مجدد تابش در اثر بازگشت پیوند به حالت پایه است. پیشرفت 
لیزری در سال های اخیر، موجب بررسی بیشتر  شایان روش های 
 این روش و کشف تعدادی از پدیده های مرتبط با آن شده است. با 
همگرایی  تکفامی،  باال،  شدت  جمله  از  لیزر  توانایی  به  توجه 
برای  مناسبی  منبع  به عنوان  لیزر  رامان،  پدیده  کم  شدت  و  باال 
طیف سنجی رامان به شمار می رود. در این روش به طور عمومی از 
لیزرهای  همچنین  کریپتون،  و  آرگون  مانند  نجیب  گازهای  لیزر 
برای  فرابنفش  و  مرئی  قرمز،  مادون  ناحیه  در  تنظیم  قابل  رنگی 
تحریک استفاده می شود. نور لیزر با فرکانس و طول موجی معین 

شکل 1: چگونگی كار دستگاه طیف سنج رامان ]3[
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به نمونه برخورد می کند و پس از برهم کنش، کسر قابل توجهی از 
فوتون ها بدون تغییر در طول موج از سطح نمونه پراکنده می شوند 
که این پدیده به پراکندگی رایلی یا کشسان موسوم است. تعداد 
موج های  در طول  فرکانس  تغییر  با  بازتابیده  فوتون های  از  کمی 
و  بوده  رامان  پراکندگی  که  می شوند  بازتابیده  پایین تر  یا  باال 
حاوی اطالعات بسیار مهمی از نمونه است. چگونگی کار دستگاه 
طیف سنج رامان در شکل )1( نشان داده شده است. نور تکفام لیزر 
وابسته به شرایط نمونه و هدف آزمایش با عدسی L1 متمرکز و یا 
باز می شود. نمونه در سلی قرار دارد که باید از شفافیت مناسبی 
 )M1( مقعر  آینه  به  نمونه  از  عبور  از  پس  تابش  باشد.  برخوردار 
برخورد و پرتوهایی که پراکنده نشده اند دوباره به سوی نمونه باز 
پرتوهای  افزایش می یابد.  نور  ترتیب میان گذری  بدین  می گردند، 
پراکنده شده در جهت های مختلف به وسیله یک عدسی همگرای 
از سوی دیگر  تعبیه شده در کنار سل جمع آوری می شود،   )L2(
در  شده  پراکنده  پرتوهای  افزایش  برای   )M2( مقعر  آینه  یک 
سمت مقابل دستگاه قرار دارد. قطبش پرتوی خروجی از عدسی 
به کمک قطبش سنج )P( مورد بررسی قرار می گیرد، در صورتی 
وارد  مستقیم  به صورت  پرتو  نپذیرد،  صورت  اندازه گیری  این  که 
فوتومولتی پالیر10  آشکارساز  یک  به  سپس  و  می شود  تکفام ساز 
ضعیفی  شدت  رامان  پراکندگی  که  آنجایی  از  می شود.  هدایت 
می شود.  استفاده   )A( الکتریکی  تقویت کننده  یک  از  لذا  دارد، 
درنهایت به کمک ثبات تغییرات شدت بر حسب فرکانس یا عدد 

موج ثبت می شود.
بررسی، تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از طیف سنجی 
مواردی  در  و  کیفی  اندازه گیری  ساختار،  تعیین  به  منجر  رامان، 
اندازه گیري کمی و همچنین مطالعه اثر بسیاری از عوامل مختلف 
فیزیکی می شود. از مهم ترین مزیت های این روش، عدم تخریب نمونه 
است و دقت آشکارسازی این روش از چند ppm تا ppb می تواند باشد. 
تتراکلریدکربن  مولکول  رامان  طیف   )2( در شکل  مثال،  عنوان  به 
مشاهده می شود. شایان ذکر است که این مولکول در طیف سنجی 

زیرقرمز، به دلیل قطبش پذیری کروی، غیرفعال است.

به  می توان  فناوری نانو  در  روش  این  کاربردهای  جمله  از 
شناسایی و جداسازی برخی ترکیبات آلی و معدنی، تعیین ساختار 
شیمیایی ترکیبات، تجزیه نانوذرات آلی، نانوبلورهای DNA، نانولوله 
کربن، تعیین قطر کربن و کایرالیته آن اشاره کرد ]3[. طیف سنجی 
رامان روش قدرتمندی برای بررسی طیف وسیعی از مواد است اما 
به لحاظ کوانتومی، اثر رامان بازدهی پایینی دارد )تقریباً 3-10 برای 
مایعات و کمتر از 6-10 برای بیشتر جامدها( و لذا این روش، دارای 
پیچیدگی هایی است اما اطالعات با ارزشي در اختیار قرار می دهد 
]2[؛ در دهه های گذشته، روش های مختلفی برای افزایش سیگنال 

رامان ابداع شده است که به اختصار به آن ها اشاره خواهیم نمود.

  طیف سنجی رامان تقويت شده بر سطح

در  روش ها  ناکارآمدترین  از  یکی  مستقیم  رامان  پراکندگی 
سطح11  بر  شده  تقویت  رامان  روش  اما  است.  مولکول ها  مطالعه 
گرفته  نظر  در  ارتعاشی  طیف سنجی  از  زیرمجموعه  یک  به عنوان 
برای  که  است  انگشتی  اثر  رامان  طیف  تولید  به  قادر  و  می شود 
شناسایی مولکول هایی که روی سطح فلزات جذب سطحی شده اند، 
اشاره  نکته  این  به  سطح  بر  شده  تقویت  رامان  نام  است.  مفید 
فراهم  را  مستقیم  رامان  از  پرشدت تری  بسیار  سیگنال  که  دارد 
می آورد. کشف اولیه این پدیده در سال 1974 توسط فلیش من12 
و همکارانش ]5و4[ انجام شد. آن ها سیگنال غیرمعمول و پرشدت 
رامان را برای مولکول  های پیریدین جذب سطحی شده روی یک 
ابتدا  در  دانشمندان  کردند.  مشاهده  نقره  جنس  از  زبر  الکترود 
سطح  روی  مولکول ها  غلظت  افزایش  به  را  طیف  شدت  افزایش 
فلز نسبت دادند، اما تحقیقات بعدی نشان داد که افزایش غلظت 
به تنهایی نمی تواند توجیهی برای ارتقاء سیگنال باشد، در نتیجه 
میدان  با  که  الکترومغناطیسی  مدل  اول  شد:  مطرح  سازوکار  دو 
الکترومغناطیس تابش سروکار دارد؛ افزایش سیگنال در این مدل 
مولکول های جذب  برهم کنش  و همچنین  دلیل ساختار سطح  به 
سطحی شده با پالسمون هاي13 سطح بستر است. پس اصل و اساس 
برانگیختگی پالسمون های سطح و  این مدل،  افزایش سیگنال در 
اولیه،  برآورد  با یک  است.  آنالیت  مولکول های  با  آن ها  برهم کنش 
تقویت شدت خطوط رامان با استفاده از میدان الکترومغناطیسی با 

معادله زیر تعریف می شود:

که در آن: )r,ω0(رE شدت میدان الکتریکی در محل مولکول ها 
و )ω0(رE0 شدت میدان اولیه است.

نام  شیمیایی  اثر  با  عنوان  را  آن  می توان  که  دوم  سازوکار 
برد، انتقال بار است؛ در این مدل، نمونه در شرایط ویژه با سطح 
افزایش  مولکول  قطبش پذیری  به طوري که  نموده  برهم کنش  فلز 
به  اتصال  اثر  در  شده  سطحی  جذب  ماده  )اوربیتال های  یابد. 
به  آنالیت  شیمیایی  ماهیت  و  شده  فلز،گسترده  الکترون های 

شکل 2: خطوط رامان استوكس و آنتی استوكس مولکول CCl4 در دمای 
]3[ 514/5 nm محیط، تحريك شده با لیزر آرگون
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الکترونی  واقع سطوح  تغییر می کند(، در  فلز  با  برهم کنش  خاطر 
جدیدی از برهم کنش بین مولکول ها و سطح فلزی ایجاد شده و 
با  بار  انتقال  سازوکار  می کند.  القاء  را  رزونانسی  رامان  پراکندگی 
دیاگرام سطوح انرژی مولکول جذب سطحی شده روی سطح فلز 
که در شکل )3( نشان داده شده است، توجیه می شود. نوار جذبی 
مولکول ها به طور معمول در پایین ترین سطح الکترونی در منطقه 
رامان  پراکندگی  تحریک،  نتیجه  در  دارد.  قرار  نزدیک  فرابنفش 
تشدید شده با استفاده از منابع لیزر با طول موج مرئی غیرممکن 
است. زمانی که مولکول ها روی بستر فلزی جذب سطحی می شوند 
غیرمعمول نیست که سطح فرمی فلز مابین سطوح هومو و لومو14 
]6[ نمونه قرار گیرد. در این حالت فرآیند انتقال بار می  تواند بین 
فلز و مولکول رخ دهد که نصف مقدار انرژی الزم به منظور انتقاالت 
 SERS بین مولکولی در ناحیه مرئی را نیاز دارد. عامل تقویت در
از ترکیب سازوکار انتقال بار با عامل تقویت 10 تا 102 و سازوکار 
میدان الکترومغناطیس با عامل تقویت 104 تا 108 ایجاد می شود؛ 
در نتیجه، بخش بزرگی از ارتقاء کلی SERS به دلیل ارتقاء با مدل 
به حضور سطوح  الکترومغناطیسی  ارتقاء  است.  الکترومغناطیسی 
ناهموار و تیز بستگي دارد و میدان الکتریکی در نزدیکی نوک تیز 
آن به مقدار زیادی افزایش می یابد و همچنین ارزیابی شده است 
می شوند  مجتمع  باهم  ذرات  از  بیشتری  تعداد  یا  دو  وقتی  که 
در  تقویت  باعث  این  که  شده  تقویت  آنها  بین  الکتریکی  میدان 
 SERS سیگنال ایجاد شده نیز می شود، لذا ناهمواری سطح برای
و  خمیدگی  با  نواحی  باید  سطح  یعنی  ناهمواری  است،  ضروری 
میانگین  با  کلوییدی  نقره  مثال،  برای  باشد؛  داشته  ویژه  انحنای 

قطر ذره nm 40 زبر به شمار می آید.

برای مولکول جذب سطی شده  بار  انتقال  نماي سازوكار   :3 شکل 
روی سطح فلز ]2[

باید  نمونه  که  است  آن   SERS محدودیت های جدی  از  یکی 
قرار گیرد،  یا کلوئیدهای نجیب  فلزات  از  نازک و زبری  روی الیه 
تغییر خواهد  بستر،  آماده سازی  به  وابسته  نمونه   SERS لذا طیف 
کرد. وجود چنین محدودیت هایی، اندازه گیری کمی را با این روش 
غیرممکن ساخته است. در پراکندگی رامان تقویت شده بر سوزن15  
سوزن  نوک  می شود،  جایگزین  تیز  فلزی  سوزن  با  زبر  فلزی  الیه 
باعث تقویت تصاعدی میدان الکتریکی می شود. در این روش، عامل 

تقویت سیگنال به شعاع نوک سوزن، وابسته است ]2[.

  طیف سنجی رامان تقويت شده بر سوزن

سال ها  برای  سطح  بر  شده  تقویت  رامان  پراکندگی  روش 
رامان  پراکندگی  ضعیف  سیگنال های  تقویت  برای  روش  تنها 
این  طی  رامان  سیگنال  تقویت  شد،  ذکر  که  همان گونه  بود. 
میدان  اثر  می شود.  ایجاد  فیزیکی  پدیده  دو  ترکیب  از  فرآیند 
آن  ذرات  قرارگیری  و چگونگی  بستر  به جنس  الکترومغناطیسی 
آنالیت بستر وابسته است.  به نوع برهم کنش های  بار  انتقال  اثر  و 
بر  شده  تقویت  رامان  تصویربرداری  روش  کلیدی  اجزای  از  یکی 
سوزن، تولید میدان الکتریکی محدود و قدرتمند در نوک سوزن 
در  محرک،  نور  پالریزاسیون  بردار  درصورتی که  است.  فلزی  تیز 
نوک  در  محدودی  الکتریکی  میدان  باشد،  سوزن  جهت  راستای 
ارتعاشات  از  ناشی  بار  چگالی  نتیجه،  در  می شود؛  ایجاد  سوزن 
)شکل  بود  خواهد  شدت  بیشترین  دارای  سوزن  نوک  در  سطح 

)4-الف((.

 .5  nm قطر  با  طال  سوزن  نوک  در  الکتريکی  میدان  توزيع   :4 شکل 
الف( توزيع میدان الکتريکی متمركز شده در نوک سوزن در حالتی كه 
بردار نور فرودی موازی جهت قرارگیری سوزن است. ب( توزيع میدان 
الکتريکی متمركز شده در نوک سوزن در حالتی كه بردار نور فرودی 

غیرموازی با جهت قرارگیری سوزن است ]7[

متمرکز   ~20  nm3 حجم  به  محلی  در  الکتریکی  میدان  این 
می شود و به عنوان منبع تحریک رامان در مقیاس نانو مورد استفاده 
قرار می گیرد. چنانچه میدان لیزر تحریکی در راستای محور سوزن 
پالریزه نشده باشد، اثر تقویت میدان کاهش می یابد )شکل)4-ب(( 
زیر  رابطه  با  الکتریکی  میدان  شدت  تقویت  مقدار  بیشترین  و 

محاسبه می شود:

در واقع سوزن های تیز فلزی در تولید میدان الکتریکی محدود 
ایفا  را  نانومقیاس  نور  منبع  یک  نقش  سوزن،  نوک  در  پرشدت  و 
می کنند؛ همچنین پخش فرکانس های پراکنده شده رامان در میدان 
دور، هندسه نوک سوزن نقش بسیار مهمی را برای تولید میدان های 
الکتریکی بازی می کند. به طور معمول در این روش از سوزن هایی از 
جنس طال که با استفاده از روش حکاکی الکتروشیمیایی در محلول 
هیدروکلریک اسید تا شعاع nm 20-10 تیز شده اند، استفاده می شود.
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  میکروسکوپ نیروی اتمی

مطالعات  در  کاربردی  ابزار  اتمی  نیروی  میکروسکوپ 
ساختارهای نانویی و میکرونی با قدرت تفکیک اتمی و نانومتری 
مورد  در  را  اطالعاتی  از سطح،  تصویربرداری  AFM ضمن  است. 
می دهد.  ارائه  نانو  مقیاس  در  سطح  مکانیکی  و  فیزیکی  خواص 
تصویری  است  قادر   AFM تصویربرداری،  روش  یک  به عنوان 
در  را  است  نانومتری  تفکیک  قدرت  با  سه بعدی که معرف سطح 
قلب دستگاه  ارائه کند.  مایعات  زیر سطح  و  سه محیط خأل، هوا 
 )10 nm سوزنی با نوک بسیار تیز )با شعاع نوک کمتر از AFM
پروب  نوک  شده است.  سوار  تیرک  نام  به  بازویی  روی  که  است 
نوک  وقتی  است.  هرمی  یا  و  مخروطی  شکل  به  معمول  به طور 
بین سطح  نیروهای  می کند،  پیدا  برهم کنش  با سطح  سوزن  تیز 
بزرگی  با  متناسب  با خمش خطی  تیرک  باعث می شود  و سوزن 
در  شود.  منبسط  یا  منقبض  سوزن،  نوک  با  شده  نیروهای حس 
اغلب دستگاه های AFM آشکارسازی این خمش با استفاده از یک 
پشت  از  لیزر  بازتابنده  یک  برگیرنده  در  که  نوری  اهرم  سیستم 
تیرک کروی فتودیود حساس به موقعیت است، انجام می شود. هر 
تغییری در خمش تیرک اعم از انقباض یا انبساط باعث تغییر در 

موقعیت لیزر روی تیرک می شود )شکل 5(.

شکل 5: نمايي از روش میکروسکوپي نیروي اتمي و انحراف پرتو لیزر ]8[

زمانی که سوزن در فاصله معینی از سطح قرار می گیرد، روبش 
می توان  روش  این  کمک  به  می شود.  انجام  تصویر  تهیه  و  سطح 
تهیه  مکانیکی سطح  و  الکتریکی  مغناطیسی،  از خواص  تصاویری 
نمود، با این وجود یکی از نقاط ضعف این روش، عدم توانایی آنالیز 
شیمیایی و ارتباط دادن توپوگرافی با داده های شیمیایی است. لذا 
دانشمندان از تلفیق روش های طیف سنجی نظیر فلورسانس و رامان 

با روش AFM سعی بر فایق آمدن بر این نقاط ضعف دارند ]8[.

  میکروسکوپ نیروی اتمی/ رامان

رامان،  دستگاه  در  اخیر  سال های  مهم  پیشرفت های  از  یکی 
بوده   AFM به خصوص  پروبی روبشی16  با میکروسکوپ  تلفیق آن 
یا  طال  از  و  رسانا  که   AFM سورن  به کمک  روش  این  در  است. 
تولید  با  رامان  از طیف سنج  استفاده  با  و  است  پوشیده شده  نقره 
مقیاس  در  نظر  مورد  نمونه  بررسی  موضعي17،  سطحی  پالسمون 
بسیار  تفکیک  توان  با  اطالعات  فرآیند  این  در  انجام مي شود.  نانو 
باال از توپوگرافی سطح نمونه به همراه خواص شیمیایی ساختارها 
با حساسیت بسیار زیاد ثبت می شود که به موجب آن کاربردهای 
فراوانی را در زمینه های مختلفی از علوم به ویژه علم سطح، مواد، 
هدف  واقع  در   .]9[ است  کرده  پیدا  علوم  سایر  و  زیست فناوری 
بر  غلبه  فلورسانس،  یا  رامان  و طیف سنجی   AFM ادغام  از  اصلی 
محدودیت تفرق نور با استفاده از پروب AFM است تا بتوان به توان 
تفکیک نانومتری رسید. سوزن AFM در یک نقطه خاص که نور 
لیزر با قطبش مطلوب و دقت nm 10 بر آن متمرکز شده است، قرار 
به صورت موضعی،  AFM می تواند  این شرایط سوزن  می گیرد. در 
دهد  افزایش  را  سوزن  نوک  به  نزدیک  مغناطیسی  میدان  شدت 
توان  چگالی  )شکل6(.  شود  نانومتری  نور  منبع  یک  به  تبدیل  و 
نور را می توان به صورت موضعي به بزرگی چندین برابر در منطقه 
nm 50-10 از نوک سوزن افزایش داد. هنگامی که سطح نمونه با 
اندازه  به  با وضوحی  از پروب روبش می شود، نقشه رامان  استفاده 
میدان تقویت شده در نوک سوزن تعیین می شود که می تواند حدود 

nm 10 باشد.

6: نمايي از اصول روش رامان تقويت شده بر سطح ]12[ شکل 

میکروسکوپ  پروب  یا  سوزن  به  رامان  لیزر  پرتو  تابیده شدن 
نیروی اتمی با سه روش صورت می گیرد: از باال، پایین و از کنار که 
وابسته به نوع نمونه و زیرالیه می تواند متفاوت باشد. شکل )7( طول 
موج پرتو تابیده شده در ابعاد چند صد نانومتر است در حالی که قطر 
نانومتر است؛  نوک سوزن میکروسکوپ پروبی روبشی حدود چند 
بنابراین، پرتو الکترومغناطیسی تابیده شده به خوبی نوک سوزن را 

در برمی گیرد.
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شکل 7: به ترتیب از راست؛ تابیده شدن پرتو فرودی از كنار، پايین و 
از باال به سوزن ]12[

قرار گرفتن سوزن در فاصله نانومتری از سطح نمونه و تابیده 
الکترومغناطیسی باعث می شود بین سوزن و زیر الیه  شدن پرتو 
نانومتری  شود.  ایجاد  سطحی  پالسمون  رسانا(  )نانوذرات  رسانا 
توان  باالی  بسیار  افزایش  به  منجر  پالسمون  این  حوزه  بودن 
تفکیک در پراکندگی رامان تقویت شده بر سوزن نسبت به روش 
پخش رامان تقویت شده بر سطح شده است؛ به عبارت ساده تر، با 
استفاده از نوک سوزن رسانا و تولید پالسمونی در محدوده چند ده 
نانومتر می توان با دقت بسیار باال و به صورت نانومتری به بررسی 
می کند؛  روبش  خطی  به صورت  را  نمونه   AFM پرداخت.  نمونه 
روبشی  و  خطی  به صورت  توپوگرافی  و  رامان  اطالعات  بنابراین، 
رامان  اطالعات  دادن  قرار  هم  کنار  از  نهایت  در  و  می شود  ثبت 
دقیقی  بسیار  به طرح  می توان  آن ها  پردازش  و  از خط  نقطه  هر 
از ساختارها به صورت سه بعدی و با کیفیت و توان تفکیک بسیار 
عالی از سطح نمونه دست یافت. بنابراین، روش های متفاوت، ما را 
قادر ساخته اند تا بر اساسی ترین مشکل دستگاه پراکندگی رامان 

که همان بازده بسیار کم آن بود غلبه کرد ]10[.

  كاربردها

از آنجایی که روش رامان/AFM در کنار سادگی، اطالعات فیزیکی 
وشیمیایی با ارزشی در اختیار قرار می دهد، کاربردهای این روش 
رو به افزایش است. بررسی نانولوله های کربنی یکی از مناسب ترین 
مثال ها در حوزه فناوری نانو است. طیف سنجی رامان اطالعاتی در 
مورد خلوص، وجود نواقص، جهت گیری و نظم نانولوله ها در اختیار 
قرار داده و می تواند در تشخیص حضور نانولوله های کربنی تک و 
چند دیواره در میان سایر آلوتروپ های کربن به ما کمک کند. در 
شکل )8( تصویر AFM، رامان و طیف های مربوط به دو طول موج 

متفاوت نشان داده شده است ]11[.

و تصاوير  رامان  AFM، طیف های  از چپ: تصوير  ترتیب  به  شکل 8: 
نوار با  آمورف  كربن  شناسايی  ديواره.  تك  كربنی  نانولوله های  رامان 
 5×5µm اندازه  با  نیز  انجام شده است. تصوير رامان   )1351cm-1( D

نمايش داده شده است ]11[.

پی نوشت
نانوتکنولوژی،  بخش  ایران،  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده   .1

کارشناس ارشد شیمی تجزیه
نانو، کارشناس  آزمایشگاه تحقیقات  آبسار کویر،  2. شرکت صنعتی 

ارشد نانوفیزیک
 ،SPM آزمایشگاه  ایران،  شیمی  مهندسی  و  شیمی  پژوهشگاه   .3

کارشناس ارشد مهندس شیمی، فرایندهای جداسازی
4. عضو کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

5. Atomic Force Microscopy )AFM(
6. Sir Raman
7. Elastic
8. Inelastic
9. Shift

10. Photomultiplier tube
11. Surface Enhanced Raman Scattering )SERS(
12. Fleishman

به ذره  از سطح یک ذره  فلزات  نوار هدایت  الکترون ها در  1. وقتی 
دیگر نوسان می کنند به این نوسانات پالسمون گویند. زمانی که نور 
به سطح فلز بتابد این نوسانات یک جذب قوی در ناحیه مرئی دارند 

که به آن ها جذب پالسمون سطح گویند.
13. HOMO-LUMO 
14. Tip enhanced raman scattering (TERS)
15. Scanning probe microscopy (SPM)
16. Localized Surface Plasmon

 TERS را به همراه داشت. روش TERS روش جدیدی بنام ،STM یا AFM با روش های SERS ترکیب روش طیف سنجی
ترکیب قدرت تفکیک باالی AFM و حساسیت شیمیایی پراکندگی رامان را همراه با هم دارد. رامان/AFM بر بسیاری از 
محدودیت های روش رامان مستقیم و روش SERS غلبه کرده است و در عین حال از مزایای آن مانند حساسیت باال برخوردار 
است. همچنین به دلیل غلبه بر محدودیت تفرق، قدرت تفکیک باالیی دارد. با استفاده از این روش می توان بر محدودیت تفرق 
غلبه کرد و ارتباط بین توپوگرافی، اطالعات شیمیایی و ساختار بلوري را در طول یک آزمایش یافت، در نتیجه کاربردهای 

فراوانی در علم مواد، سطح، نانو، بیولوژی و سایر علوم پیدا کرده است.
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