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فصلنــــامــه

 کارگاه بین المللی چالش های عملی موجود در تست کرونا و تجربیات ایران

واژه نامه جامع فناوری نانو،  اصطالحات و تعاریف ۱۵ استاندارد ملی
معرفی کمومتریکس )بخش دوم(

تداخالت طیفی در طیف سـنج نشری 
پالسمـای جفت شده القایی

معرفی برخي از کاربردهاي روش پرتو 
یوني متمرکز میکروسکوپ الکترونی 

روبشي در علوم زیستي و پلیمرها
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امروزه در بررسي هاي میکروسکوپي نمونه هاي نرم، نظیر 
مهم،  خیلي  مسائل  از  یکي  زیستي  نمونه هاي  و  پلیمرها 
آماده سازي نمونه ها است. به صورت عمومی، در تهیه برش هاي 
میکروتوم،  نظیر  رایجي  روش هاي  از  نمونه ها،  از  عرضي 
استفاده  مایع  نیتروژن  در  نمونه  شکستن  و  اولترامیکروتوم 
مي شود. بیشتر برش های حاصل از این روش ها دارای عیوب 
و اثرات ناخواسته ای هستند، این اثرات شامل رد چاقو روی 
نمونه، خرد شدن نمونه های نرم، برش گیری نامناسب به علت 
تغییر زاویه بین تیغه و نمونه، اثرات ناشی از لرزش دستگاه 
ایجاد  کار،  حین  حرارتی  تغییرات  از  ناشی  اثرات  چاقو،  یا 
چروکیدگی روی نمونه ها، ترکیب الیه های حاصل و سختی 
جدا کردن آنها و زمان گیر بودن آن است. با توجه به اینکه 
روش پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ الکتروني روبشي5، 
به عنوان روشی بسیار قدرتمند در زمینه آماده سازي نمونه، 
حوزه هاي  در  ماشین کاري  و  تجهیزات  پردازش  و  بازرسي 
مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد، در آماده سازي نمونه هاي 
فوق به راحتي مي توان با به حداقل رساندن اثرات ناخواسته، 
جایگزین روش هاي مرسوم نمود. امروزه به منظور باال بردن 
کارایي، امکان بررسي سه بعدي ساختارها در مقیاس میکرو 
آماده سازي  امکان  نمونه6،  محل  در  بررسي  امکان  نانو،  و 
تمامی  کنترل  و  تصاویر  ایجاد  قابلیت  و  متوالي  فیلم هاي 
مراحل آماده سازي و ماشین کاري نمونه ها، روش پرتو یوني 
متمرکز - میکروسکوپ های الکترونی روبشي بسیار پرکاربرد 
است. لذا در این مقاله به منظور آشنایي بیشتر با عملکرد این 
روش در علوم زیستي و پلیمرها، به بررسي برخي از کاربردها 

پرداخته شده است.

چکیده

معرفی برخي از 
كاربردهاي روش 
پرتو يوني متمركز 
میکروسکوپ الکترونی 
روبشي در
علوم زيستي و پلیمرها

یوني  پرتو  روبشي،  الکترونی  میکروسکوپ های 
متمرکز، آماده سازی نمونه.

واژه های کلیدی

نویسندگان
مریم خسروی۱و4*
مینا محبی مراد2و4

 غالمرضا دهقانی3و4

m2012.khosravi@gmail.com٭
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میکروسکوپ  شبیه  کاماًل  ساختمان  لحاظ  از  روبشي  الکترونی  میکروسکوپ های   - متمرکز  یوني  پرتو  دستگاه 
الکتروني روبشي7 بوده و شامل ستون الکتروني، آشکارسازهاي الکترون هاي ثانویه8 و الکترون هاي برگشتي9 و همچنین 
طیف سنجي پراکندگي انرژي پرتو ایکس10 نیز است، با این تفاوت که در این دستگاه عالوه بر ستون الکتروني، یک 
ستون یوني هم وجود دارد که به صورت مورب نسبت به ستون الکتروني قرار گرفته است )شکل )1((. برای انجام 
فرآیندهایي نظیر آماده سازي نمونه، بازرسي و پردازش تجهیزات و ماشین کاري و غیره از تیوپ هاي تزریق گاز11 و 
میکروپروب نیز استفاده مي شود. با اصابت پرتو یوني متمرکز به سطح نمونه و در اثر برهم کنش بین یون ها و ماده، 
انرژي پرتو یوني کاسته مي شود، از مهم ترین اثرات فیزیکي ناشي از برخورد یون ها به بستر مي توان به مواردی نظیر، 
کندوپاش اتم هاي خنثي و یونیزه شدن بستر، انتشار الکترون ها، جابه جایي اتم هاي جامد، انتشار فوتون ها، واکنش هاي 
شیمیایي شامل شکسته شدن باندهاي شیمیایي و در نتیجه آن، جدا شدن مولکول ها اشاره کرد و از طرف دیگر با 
استفاده از ستون الکترونی و جاری کردن الکترون بر سطح نمونه، از شار بار مثبت روی سطح در اثر برخورد یون ها 
جلوگیری و الکترون های ثانویه مناسبی برای تصویربرداری از مراحل مختلف کار تولید می شود، لذا با استفاده از این 
الکترونی روبشي می توان 3 سازوکار کلي تصویربرداري12،  عملکردها در دستگاه پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ 

فرزکاري و رسوب گذاري13 را داشت ]1و2[.

شکل )۱(: تصویر ستون های یونی و الکترونی در دستگاه پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ های الکترونی روبشي ]3[.

کاربرد روش پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ های 
الکترونی روبشي در علوم زیستی

بافت شناسي،  در  به خصوص  زیستي  علوم  در  کلی،  به طور 
آماده سازی نمونه بسیار حائز اهمیت است. شرط الزم در بررسی های 
میکروسکوپی این است که یک بافت زنده و هیدراته )آبدار( با انجام 
عملیاتی به یک بافت فاقد رطوبت تبدیل شود که به صورت عمومی 
تثبیت  شستشو،  اولیه،  کردن  تثبیت  مراحل  شامل  عملیات  این 
کردن ثانویه و آبگیری است. بعد از انجام آماده سازی اولیه به منظور 
بررسی های  برای  نمونه  مقطع  سطح  از  مناسب  برش های  تهیه 
نفوذپذیری  مراحل  شامل  ثانویه ای  آماده سازی  باید  میکروسکوپی 
در  و  انجام  نیز  پخت  و  قالب گیری  رزین،  با  نفوذپذیری  با حالل، 
نهایت، با استفاده از روش های میکروتوم یا اولترامیکروتوم برش های 
الزم تهیه شود. قابل ذکر است در استفاده از روش های ذکر شده، 
چون از تیغ یا چاقو استفاده می شود، بیشتر برش های حاصل دارای 

عیوب و اثرات ناخواسته ای هستند، این اثرات شامل رد چاقو روی 
نمونه، خرد شدن نمونه های نرم، برش گیری نامناسب به علت تغییر 
زاویه بین تیغه و نمونه، اثرات ناشی از لرزش دستگاه یا چاقو، اثرات 
ناشی از تغییرات حرارتی حین کار، ایجاد چروکیدگی روی نمونه ها، 
آن،  و عالوه بر  آن ها  و سختی جدا کردن  ترکیب الیه های حاصل 

بسیار وقت گیر است.
با استفاده از روش پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ های الکترونی 
روبشی، می توان نمونه ها را بعد از آماده سازی اولیه و در مدت زمان 
کوتاهی مورد بررسی قرار داد که این بررسی شامل آماده سازی نمونه 
تصویربرداری  همراه  به  مقطع  سطح  از  مناسب  برش های  ایجاد  و 
هم زمان با استفاده از آشکارسازی الکترون های ثانویه و برگشتی و 
آنالیز شیمیایی آن ها با آشکارساز طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو 
ایکس است. قابل ذکر است عالوه بر بررسی های ذکر شده، امکان تهیه 
الیه نازک از نمونه به منظور انتقال به میکروسکوپ الکترونی عبوری14 
نیز فراهم شده است. امروزه بافت شناسی در علوم مختلف، به خصوص 
در زیست شناسی و پزشکی به طور گسترده ای توسعه یافته است. در 
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با  استخوان  بافت  نمونه  و یک  بافت حیوانی  نمونه  بخش یک  این 
استفاده از روش FIB-SEM مورد پردازش قرار گرفته است ]4و6[.

با توجه به اینکه بافت ها شامل مجموعه ای از سلول ها هستند و 
هر سلول عملکرد خاص خود را دارد، اجزای تشکیل دهنده سلول ها 
شامل هسته، شبکه آندوپالسمی و شبکه پالسمایی است. در بررسی 
انجام شده روی یک نمونه از نوع بافت حیوانی و بر حسب تصاویر 
حاصل، نوع سلول با جزییات آن مورد بررسی قرار گرفته است. در 
ابتدا یک آماده سازی اولیه با میکروتوم روی نمونه انجام شده است 
و برحسب مورفولوژی حاصل از تصاویر میکروسکوپی فقط سلول ها 
قابل مشاهده هستند ولی جزییات بیشتر مانند نوع سلول به دلیل 
نامناسب بودن آماده سازی قابل تشخیص نیست )شکل )2-الف((، 
بعد از آماده سازی نمونه با روش پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ  
محل  انتخاب  امکان  هم زمان،  تصویر  تشکیل  و  روبشي  الکترونی 
مناسب نمونه و داشتن سطح مقطع مناسب از ساختارهای داخلی 
مورفولوژی  حسب  بر  )2-ب((،  )شکل  شده است  امکان پذیر  بافت 
مشاهده شده، مشخص می شود نوع سلول از نوع B است )شکل های 

)2-پ( و )2-ت(( ]4[.

شامل  حیوانی  بافت  از  میکروتوم  با  شده  تهیه  تصویر  )الف(   :)2( شکل 
سلول ها )سلول های نوع B(، )ب( سطح مقطع حاصل از ساختارهای داخلی 
با بزرگنمایی بیشتر و  FIB-SEM، )پ( تصویر سطح مقطع  از  با استفاده 
.]4[ B مشاهده قطرات چربی و )ت( تصویر با بزرگنمایی بیشتر از سلول نوع

سـلول های نوع B شـامل هسـته، قطرات چربی15 در اندازه های 
مختلف، غشـای پالسـمایی شـامل سـاختارهای دوایر متحدالمرکز 
تیغـه ای شـکل16 و وزیکول هایـی17 در اندازه های مختلف هسـتند. 
در صورتـی کـه سـلول نوع S باشـد، شـامل هسـته، قطـرات چربی 
کوچـک و وزیکول هـای کوچـک اسـت. در ایـن بخـش به بررسـی 
غشـای پالسـمایی پرداخته شـده که با اسـتفاده از آن داخل سلول 
از محیـط اطرافـش جـدا می شـود. خاصیـت نفوذپذیـری غشـا نیز 
بـا سیتوپالسـم )زمینـه تشـکیل دهنـده غشـای پالسـمایی( ایجاد 
نـوع  بـر حسـب  و  بـوده  سـاختار شـبکه ای  دارای  کـه  می  شـود 

مورفولـوژی و اجـزای سـازنده آن بـه بعضـی از مواد اجـازه ورود به 
داخـل سـلول را می دهنـد و به این ترتیب سـلول می تواند شـرایط 
محیطـی داخلـی خـودش را تنظیم  کند. با این غشـا تـا حد زیادی 
از ورود عوامـل مضـر بـه درون سـلول جلوگیـری می شـود و ایمنی 
سـلول بـاال مـی رود. لـذا بـر حسـب اجـزای سـازنده این نوع غشـا 
می تـوان دو نـوع سـلول B و S را مدنظر داشـته باشـیم. با بررسـی 
 S و تهیـه مقطـع عرضـی از بخش دیگـری از بافت، سـلول های نوع
مشـاهده می شـود که حـاوی قطرات چربـی در انـدازه کوچک تری 
در شـبکه سیتوپالسـم هسـتند )تصویـر )3-الـف(( در کنـار تصویر 
الکترون هـای ثانویـه به طـور هم زمـان، تصاویـری از الکترون هـای 

برگشـتی نیـز تهیه شده اسـت )تصویـر )3-ب(( ]4[.

الکترونی  میکروسکوپ  در  ثانویه  الکترون های  تصویر  )الف(   :)3( شکل 
روبشی از سلول نوع S، )ب( تصویر الکترون های برگشتی در میکروسکوپ 

.]4[ S الکترونی روبشی از سلول نوع

تصویر  در  تاریک  و  روشن  نواحی  شدن  دیده  به  توجه  با 
شیمیایی  ترکیبات  داشتن  نشان دهنده  که  برگشتی  الکترون های 
متفاوت هستند، بررسی ها با آشکارساز طیف سنجی پراکندگی انرژی 
پرتو ایکس نیز صورت گرفته است. بر حسب نتایج حاصل، مشخص 
شده است در نواحی روشن تر که مربوط به حضور عناصر با عدد اتمی 
باالتر است، عناصر مس و روی و در نواحی تیره تر، عناصری نظیر 
فسفر، کربن، گوگرد، اکسیژن و کلسیم دیده شده است که بیشتر 

این عناصر در نمونه های زیستی یافت می شوند )شکل )4(( ]4[.

.]4[ S شکل )4(: آنالیز نقطه ای از دو ناحیه تیره و روشن روی سلول نوع
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به منظـور بررسـی های ریزتـر سـلول و بـا توجـه بـه مشـاهده 
میـزان  برگشـتی،  الکترون هـای  تصاویـر  در  کافـی  کنتراسـت 
بزرگنمایـی افزایـش یافتـه و بـا توجـه بـه آماده سـازی مناسـب 
روش کـه در آن اثـرات ناخواسـته حاصـل از آماده سـازی نمونـه 
به خصـوص خرده هـای نمونـه بـه حداقـل رسـیده اسـت، بررسـی 
شـبکه آندوپالسـمی و میتوکنـدری امکان پذیـر می شـود )شـکل 
)5-الـف((، در ضمـن بـا تهیـه برش هـای مناسـب بـا اسـتفاده از 
روش ذکـر شـده امـکان انجـام آزمایـش میکروسـکوپ الکترونـی 

روبشـی نیـز فراهـم می  شـود )شـکل )5-ب((.

شکل )۵(: )الف(: تصویر الکترون های برگشتی شامل نواحی میتوکندری۱8، 

ساختارهای دوایر متحدالمرکز تیغه ای شکل و شبکه آندوپالسمی۱9و )ب(: 
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی شامل نواحی میتوکندری، ساختارهای 

دوایر متحدالمرکز تیغه ای شکل و شبکه آندوپالسمی ]۵[.

شـبکه آندوپالسـمی در واقـع شـبکه ای از غشـاهای مرتبـط 
بـا هـم در اطـراف هسـته اسـت کـه دارای ضخامـت کمـی بـوده و 
مقـدار پروتئیـن آن بیشـتر از مقـدار چربـی اسـت. دو نـوع شـبکه 
شـبکه  و  زبـر  آندوپالسـمی  شـبکه  دارد،  وجـود  آندوپالسـمی 
دانه هایـی  زبـر،  آندوپالسـمی  شـبکه  در  صـاف.  آندوپالسـمی 
مشـاهده می شـود کـه ریبوزم هـا هسـتند و وظیفه تولیـد پروتئین 
را دارند. شـبکه های آندوپالسـمی زبر که در تصاویر میکروسـکوپی 
به صـورت کیسـه هایی روی یکدیگـر دیـده می شـوند، وظیفـه آنهـا 
مشـارکت در سـاخت پروتئیـن اسـت. شـبکه آندوپالسـمی صـاف 

فاقـد ریبـوزوم20 بـوده و وظیفـه آن سـنتز چربی هـا اسـت.
میتوکندری هـا بیشـتر به شـکل رشـته ای یـا دانه ای در سـلول 
دیـده می شـوند و مهم تریـن نقـش آن ها در سـلول، تنفس سـلولی 
اسـت. در حقیقـت آن هـا وظیفـه تبدیـل انـرژی مـواد غذایـی بـه 
نوعـی از انـرژی مـورد نیـاز سـلول یعنـی انـرژی ذخیـره شـده در 

پیوندهـا را دارا هسـتند ]4[.
بـا افزایـش بزرگنمایـی، امـکان تهیـه تصاویـری از سـلول بـا 
جزییـات، شـامل هسـته نیـز فراهـم می شـود؛ بـا توجـه بـه اینکـه 
هسـته، مرکـز کنتـرل سـلول اسـت و اطالعـات ژنتیکـی در آن 
بـا  و  شده اسـت  احاطـه  هسـته21  غشـای  بـا  می شـود،  ذخیـره 
اسـتفاده از آن خاصیـت نفوذپذیـری انتخابـی دارد. بدیـن صـورت 
کـه روی غشـای هسـته، روزنه هایـی22 وجـود دارد و از ایـن طریق 
یون هـا و پروتئین هـای خاصـی بـه هسـته منتقـل می شـود که در 

عملکـرد هسـته بسـیار تأثیرگـذار هسـتند )شـکل )6(( ]4[.

شکل )6(: تصویر الکترون های برگشتی از سطح مقطع هسته ]4[.

بازسـازی  ارتوپـدی،  جراحـی  روی  پیـش  مسـائل  از  یکـی 
عیـوب اسـکلتی اسـت؛ مهندسـی بافـت، علـم طراحـی و تولیـد 
بافت هـای جدیـد بـرای ترمیـم اندام های آسـیب دیـده و جایگزین 
قسـمت های از دسـت رفتـه بـه دلیـل عوامـل مختلـف اسـت. در 
بیـن بافت هـای بدن، اسـتخوان پتانسـیل باالیی بـرای تولید مجدد 
دارد، از ایـن رو نمونـه ای مناسـب بـرای مهندسـی بافـت به شـمار 
بافـت اسـتخوان و غضـروف،  اولیـن قـدم در مهندسـی  مـی رود. 
بررسـی سـاختار و عملکرد این سـلول ها در سلسـله مراتب مختلف 
اسـت. اسـتخوان های بـدن از بافـت سـخت و محکمی به نـام بافت 
اسـتخوانی همبنـد تشـکیل شده اسـت. اسـتخوان، یک بافـت زنده 
و در واقـع یـک انـدام اسـت. رشـد و تغذیـه می کنـد، تغییر شـکل 
می دهـد و می میـرد. اسـتخوان از سـلول هایی تشـکیل شـده کـه 
بـه آن هـا سـلول های اسـتخوانی یـا استئوسـیت23 می گوینـد. این 
سـلول ها در کنـار یکدیگـر قـرار نداشـته و از هـم فاصلـه زیـادی 
دارنـد. فاصلـه بیـن ایـن سـلول ها را مـاده ای بـه نـام مـاده بیـن 
سـلولی پر کرده  اسـت. ایـن مـاده را ماتریکس24 نیـز می گویند که 
شـامل یک داربسـت و شـبکه سـه بعدی از پروتئین و مـواد قندی 
بخصوصـی اسـت کـه روی آن، امالح کلسـیم رسـوب کرده  اسـت. 
ایـن امـالح کلسـیم به طور عمـده از جنـس هیدروکسـی آپاتیت25  
هسـتند. طـرز قـرار گرفتن و سـاختمان مـاده بین اسـتخوانی نظم 
خاصـی داشـته، بطوری کـه امـالح معدنـی آن بـه شـکل تیغه های 
مـدور متحدالمرکـزی در کنار هـم قرار دارند. لذا برای بررسـی های 
نمونـه  از  مناسـبی  آماده سـازی های  اسـت  نیـاز  میکروسـکوپی 
باشـیم، به خصـوص در بررسـی های سـاختارهای داخلـی  داشـته 
سـلول ها، در بیشـتر سـاختارهای اسـتخوانی، ترکیبـی از مـواد نرم 
و سـخت هسـتند؛ به صـورت رایـج، تهیـه برش هـای عرضـی بـرای 
دیـدن سـاختارهای داخلـی همان گونـه کـه در قسـمت های قبـل 
ذکـر شـد، بـا اسـتفاده از اولترامیکروتـوم انجـام می گیـرد کـه در 
بیشـتر موارد متحمل کشـیدگی ناشـی از چاقو و آسـیب می شـود. 
میکروسـکوپ های   - متمرکـز  یونـي  پرتـو  روش  به کارگیـری  بـا 
الکترونی روبشـي، امکان انجام برشـی دقیـق و یکنواخت به راحتی 
فراهـم می شـود. در ایـن بخش، یـک نمونـه بافت اسـتخوان که به 
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مـدت 42 سـاعت در محیط کشـت هیدروکسـی آپاتیت بـا زیرالیه 
پالتیـن قـرار داده شـده، مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت )شـکل 
)7((، روی نمونـه فـوق قبـل از انجـام آنالیـز، پوششـی از پالتیـن 
قـرار  یونـی  و  الکترونـی  پرتوهـای  از  نمونـه  به منظـور محافظـت 
داده شده اسـت. بـا مشـاهده تصویـر حاصـل از سـطح مقطـع تهیه 
شـده بـا ایـن روش، بـه راحتی می تـوان ضخامت الیه هیدروکسـی 
آپاتیـت و میزان چسـبندگی و زبری آن به الیـه پالتین و همچنین 
تعامالت سـلول ها با پوشـش هیدروکسـی آپاتیت را مشـاهده کرد. 
از طـرف دیگـر، بـا به کارگیری طیف سـنجی پراکندگی انـرژی پرتو 
ایکـس می تـوان عالوه بـر تصویر، محـل و میزان ماتریس هـای مواد 
معدنی )شـامل عناصر کربن، تیتانیوم، فسـفر، کلسـیم و اکسـیژن( 

را به صـورت هم زمـان تهیـه نمـود ]5[.

شـکل )7(: تصویـر میکروسـکوپ الکترونی روبشـی از سـطح مقطع بافت 
.]۵[ استخوان 

کاربرد روش پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ  
الکترونی روبشي در پلیمرها

از  متفـاوت  پلیمرهـا  سـطحی  خـواص  بسـیاری،  مـوارد  در 
خـواص بالک26 آن ها اسـت. خواصی نظیر اصطکاک، چسـبندگی، 
جـذب، نفـوذ مایعـات، رنگ پذیـری، آبگریزی و آبدوسـتی همگی 
تحـت تأثیـر سـطح هسـتند که در ایـن میـان خاصیـت آبگریزی 
آن  مقـدار  افزایـش  بـرای  و  بـوده  صنایـع  عالقـه  مـورد  سـطح 
افـزون بـر اسـتفاده از پوشـش های آبگریـز بـا انرژی سـطحی کم 
ماننـد اسـتفاده از سـیالن ها و فلوئوروکربن هـا در پوشـش ها، بـا 
اعمـال تغییـرات فیزیکـی سـاختار سـطح، زبری هایـی در ابعـاد 
میکـرو و نانـو روی سـطح ایجـاد می کننـد. بـرای ایجـاد زبـری 
سـطح روش هـای متعـددی بـه کار گرفتـه شده اسـت. تاکنـون از 
روش هـای متعـددی برای ایجاد زبری سـطح اسـتفاده شده اسـت. 
یکـی از عوامـل مهـم در بررسـی سـطوح آبگریـز، مقـدار زاویـه 
تمـاس اسـت. زاویـه تمـاس قابلیت ترشـدن سـطح جامد بـا مایع 
را نشـان می دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه قطـره مایـع روی سـطح 
جامـد قـرار می گیـرد، عـدم پخـش آن باعـث ایجاد شـکل ثابت و 

زاویـه تمـاس تعادلـی می شـود. اگـر زاویـه تمـاس مایـع کمتر از 
90 درجـه باشـد سـطح آبدوسـت، اگر زاویـه تماس مایـع بیش از 
90 درجـه باشـد سـطح آبگریـز و اگر صفر باشـد، تر شـدن کامل 
سـطح صـورت می گیـرد، به سـطوح بـا زاویه تماس بیـش از 150 

درجـه ابـر آبگریـز می گوینـد )شـکل )8((.

شکل )8(: نمایش زاویه تماس در زوایای مختلف ]7[.

بررســی ســازوکار آبگریــزی بــا تغییــر ناهمــواری ســطح 
ــز، شــکل گیری  ــده اســت. در بیشــتر ســطوح آبگری ــیار پیچی بس
ســطح پلیمــری جامــد - هــوا در زیــر قطــره مایــع بســیار مهــم 
ــه  ــث کاهــش ناحی ــری باع ــدی ســطح پلیم اســت. پســتی و بلن
ــبندگی  ــش چس ــن، کاه ــع و بنابرای ــد - مای ــن جام ــاس بی تم
بررســی های  در  می شــود.  جامــد  ســطح  بــه  مایــع  قطــره 
ــای  ــزان ناهمواری ه ــه می ــر چ ــد ه ــخص ش ــده مش ــام ش انج
ــود  ــل وج ــه دلی ــود، ب ــتر ش ــطح بیش ــی روی س ــد مقیاس چن
میکــرو و نانــو برآمدگی هــای ســطحی، تمــاس مایــع - هــوا 
ــطح  ــای س ــل فرورفتگی ه ــه داخ ــع ب ــذا از ورود مای ــظ و ل حف
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــای فراوان ــون تالش ه ــود. تاکن ــری می ش جلوگی
زبــری  افزایــش  به منظــور  مناســب ســطحی  ناهمواری هــای 
ــزی روی  ــود خــواص آبگری ــرای بهب ــرژی ســطحی ب و کاهــش ان
فیلم هــای پلمیــری صــورت گرفتــه اســت. از جملــه می تــوان بــه 
ایجــاد ناهمــواری مناســب روی ســطح از طریــق افــزودن نانــوذرات 
ــف،  ــای مختل ــرض گازه ــر، پوشــش دهی پالســما در مع ــه پلیم ب
پوشــش دهی بخــار شــیمیایی، اســتفاده از لیــزر، اســتفاده از 
ــیمیایی  ــی ش ــل ژل و خوردگ ــای س ــی، روش ه روش الکتروریس
ــده از  ــت آم ــز به دس ــج موفقیت آمی ــود نتای ــا وج ــرد. ب ــاره ک اش
روش هــای ذکــر شــده، هنــوز هــم مشــکالتی نظیــر عــدم ایجــاد 
پیونــد شــیمیایی مناســب بیــن پوشــش آبگریــز و زیرالیــه، ایجــاد 
ــی  ــدم دسترس ــاال و ع ــه ب ــم، هزین ــون متراک ــای ناهمگ بافت ه

ــود دارد ]7و8[. ــره وج ــا وغی ــی از کاربرده ــت در خیل راح
معدنـی   – آلـی  هیبریـدی  پلیمـری  پوشـش های  جملـه  از 
پلـی  بـه  می تـوان  آبگریـزی  کاربردهـای  در  اسـتفاده  مـورد 
پلـی  سـیلیکون،   - الـکل  وینیـل  پلـی  سـیلیکون،   - اسـتیرن 
اکریـالت سـیلیکون، دی متیـل دی کلروسـیالن و پلـی متیـل 
سیلوکسـان اشـاره کـرد. در بررسـی روی یـک فیلـم پلیمـری 
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افزایـش  به منظـور  سیلوکسـان27  متیـل  پلـی  جنـس  از 
متمرکـز  یونـي  پرتـو  روش  بـا  الزم،  زبـری  ایجـاد  و  آبگریـزی 
سـختی  چروک هـای  روبشـي،  الکترونـی  میکروسـکوپ های   -
ذکـر  مثـال  در  پذیرفـت.  تصویربـرداری صـورت  و  شـد  ایجـاد 
شـد  داده  قـرار  یونـی  پرتـو  معـرض  در  پلیمـری  فیلـم  شـده، 
)شـکل )9-الـف((. همان گونـه کـه در تصویر مشـاهده می شـود، 
سـطح فیلـم قبـل از تابـش پرتـو کامـاًل صـاف بـوده و در اثـر 
برخـورد پرتـو، چروک هایـی روی سـطح ایجـاد می شـود )شـکل 
افزایـش  و  ایجـاد  چروک هـا28،  ایـن  ایجـاد  علـت  )9-ب((، 
پیوندهـای به صـورت  زیریـن  الیه هـای  در  عرضـی   اتصـاالت 
سـخت  پوسـت  بیـن  متعاقـب  تحـرک  عـدم  و   si-o-si,si-c
خارجـی و بالـک ماده اسـت کـه نتیجـه آن، افزایش کشـش های 
القـا شـده روی پوسـت خارجـی اسـت. ایـن روش، روشـی مؤثر 
و ارزان بـرای ایجـاد چروک هـا و الگوهـای مختلـف روی سـطح 
)9-پ(،  )شـکل های  اسـت  مختلـف  کاربردهـای  در  پلیمـری 
بـا  می تـوان  را  نظـر  مـورد  الگوهـای  ایـن  )9-ج((.  و  )9-ت( 
کنتـرل قطـر پرتـو یونـی، تنظیـم فاصلـه نقـاط در معـرض پرتو، 
تغییـر شـدت پرتـو و حرکـت سـطح پلیمـری در جهـت عمـود 
بـر راسـتای تابـش پرتـو تنظیـم کـرد و تصاویـری بـا الگوهـای 
متفـاوت بـرای کاربردهایـی نظیـر سـاخت پوشـش های آبگریـز، 
سـاخت حسـگرهای زیسـتی، سـاخت شـبکه های نـوری پراش و 

غیـره ایجـاد کـرد ]8[.

شـکل )9(: )الـف(: فیلـم پلیمـر در معـرض پرتـو، )ب(: اثر پرتـو یونی روی 
فیلـم، )پ(: ایجـاد الگوهـای ویـژه بـا حرکـت فیلـم در راسـتای عمـود بر 
تابـش، )ت(: ایجـاد الگوی S روی فیلـم، )ج(: ایجاد الگویی بـا جزایر چروک 

.]8[ فیلم  روی 

به منظـور افزایـش میـزان چروکـی سـطح و بـاال بـردن بیشـتر 
آبگریـزی می تـوان تغییراتـی در پرتـو یونی تابش شـده روی سـطح 
اعمـال کـرد. دو عامـل نـرخ نفوذپذیـری پرتـو29 و تعـداد اسـکن30 

سـطح جـزء عوامـل بسـیار تأثیرگـذار بـر ایـن امر اسـت. بـا افزایش 
نـرخ نفوذپذیـری پرتو، میزان چروکی سـطح به مقـدار قابل توجهی 

افزایـش می یابـد )شـکل )10((.

شـکل )۱0(: )الـف(: ایجاد چروکیدگی سـطح با نـرخ نفوذپدیـری ۱0۱3×۱، 
)ب(: ایجـاد چروکیدگی سـطح با نـرخ نفوذپذیـری ۱0۱3×۵ ]8[.

از طرفـی بـا افزایـش تعـداد اسـکن ها در محل تابـش پرتو هم 
می تـوان تأثیـری مسـتقیم بـر افزایـش چروکیدگی و زبری سـطح 

داشت )شـکل )11((.

شـکل )۱۱(: )الـف(: ایجـاد چروکیدگـی سـطح بـا یک بار اسـکن سـطح، 
)ب(: ایجـاد چروکیدگـی سـطح بـا 20 مرتبه اسـکن سـطح ]8[.

در کنـار تحلیل هـای کیفـی صـورت گرفتـه بـر نتایـج حاصل، 
بـا اسـتفاده از روش میکروسـکوپ نیـروی اتمی، بررسـی های کمی 

روی عوامـل زبـری امکان پذیـر شده اسـت )شـکل )12((.

شـکل )۱2(: تصویـر میکروسـکوپ نیـروی اتمـی با نمـودار تغییـرات زبری 
سـطح ]8[.

یکی دیگر از کاربردهای این روش، ساخت میکروفلوئیدیک های31 
کنترل  و  کارگیری  به  دانش  میکروفلوئیدیک  است.  پلیمری 
پایه  بر  میکرولیتر  تا  پیکولیتر  حجم  در  سیال  کم  بسیار  مقادیر 
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است.  میکرونی  کانال های  ریز  در  سیال  الیه ای  جریان  تنظیم 
در  بیشتر  دلخواه،  میکروفلوئیدیک  ابعاد  و  شکل  با  کانال ها  این 
امکان  و  شده اند  ساخته  سیلوکسان  متیل  پلی  از جنس  پلیمری 
برقراری جریان سیال با دبی و فشار قابل تنظیم را فراهم می کنند. 
حوزه های  در  رشته ای  میان  علم  یک  به عنوان  میکروفلوئیدیک 
متعددی از جمله فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زیست فناوری 
به کار می رود. از جمله مزایای این سیستم ها، کنترل دقیق شرایط 
محیطی، کاهش دخالت کاربر، کاهش زمان و کاهش مقدار مواد 
جریان  برقراری  با  میکروفلوئیدیک  کانال های  است.  مصرفی 
الیه ای، امکان کنترل میکرو محیط و عوامل فیزیکی و شیمیایی 
و دست یابی به محیط های دو بعدی و سه بعدی را فراهم کرده اند. 
حوزه های  در  گسترده ای  مطالعات  به  منجر  دقیق  کنترل  این 
مهاجرت سلولی، گسترش سرطان  تمایز سلولی،  بافت،  مهندسی 
و ارزیابی عملکرد داروها در محیط سه بعدی شده است. هر تراشه 
میکروفلوئیدیکی به منظور کاربرد خاصی طراحی و ساخته شده و 
توجه  با  گوناگونی  بسیار  می توانند شکل های  میکرونی  کانال های 
به کاربردهای متفاوت داشته باشند. این کانال ها همانند یک لوله 
خروجی  و  می دهد  تشکیل  را  لوله  که  مسیری  کانال،  ورودی  از 
آن تشکیل شده است. برای انجام آزمایش های مختلف، سیال های 
متفاوتی )براساس ویژگی های شیمیایی و فیزیکی( بر حسب نیاز 
با استفاده از شلنگ های باریک یا پیپت ها به درون کانال ها پمپ 

شدند ]9و10[.
با کمک روش پرتو یوني متمرکز - میکروسکوپ های الکترونی 
این سیستم ها  ارزان تر و سریع تر  امکان ساخت راحت تر،  روبشي، 
حالت  با  کار  مراحل  پایش  امکان  به  توجه  با  شده است.  فراهم 
فرآیند  در  می توان  را  دقیق تری  کنترلر  دستگاه  تصویربرداری 
ساخت اعمال کرد، همچنین کاهش اندازه کانال ها در فرآیندهای 
میکروفلوئیدیک به راحتی فراهم شده است، با این اتفاق ویژگی های 
جذاب زیادی فراهم شده است؛ برای مثال، موجب شده است حجم 
یا  و  میلی لیتر  )از  دهنده ها  واکنش  و  نمونه ها  از  کمتری  بسیار 
نتیجه،  در  که  شود  استفاده  پیکولیتر(  یا  نانولیتر  به  میکرولیتر 
تولید ضایعات بسیار کم تر در پی خواهد داشت )الزم به ذکر است 
همچنین  هستند(.  خطرناک  بسیار  شیمیایی  ضایعات  برخی  که 
امن  به شکل  را  یا خطرناک  قیمت  گران  مواد  از  استفاده  امکان 
این  در  تحلیل  و  تجزیه  زمان  و  اندازه گیری ها  می دهد.  ارزان  و 
مقیاس به میزان قابل توجهی کاهش و تکرار پذیری آنها با دقت 
می توان  آن ها  اندازه  کاهش  با  همچنین  می شود.  فراهم  بیشتر 
در  داد؛  انجام  تراشه  در یک  را  آزمایشگاهی مختلف  کار  چندین 
عین حال، این تراشه های میکروفلوئیدیکی به علت کوچکی، قابل 

حمل نیز هستند ]3، 9 و 10[.
برای ساخت میکروفلوئیدیک ها، ماسکی از سیلیسیوم بر پلیمر 
پوشش داده شده روی شیشه قرار داده می شود و سپس آن را در 
معرض تابش یونی قرار می دهند؛ بعد از ایجاد ساختار مورد نظر، 
ماسک از روی پلیمر برداشته شده و کانال های مورد نظر روی آن 

ایجاد می شود )شکل )13((.
از جمله کاربرد های دیگر میکروفلوئیدیک های پلیمری می توان 

سنتز نانوذرات، سنتز میکرو ذرات، سنتز پروتئین، جداسازی ذرات 
مختلف با اندازه های خیلی کوچک که در حالت عادی با روش های 
معمول قابل جداسازی نیستند )برای مثال، جداسازی گلبول قرمز 
از گلبول سفید در خون(، کشت سلولی، تولید قطرات میکرونی، 
شکل گیری ذرات و کپسول ها در صنایع مواد غذایی و داروسازی، 
تشخیص انواع بیماری ها در مراحل اول بیماری، تولید مواد جدید 

با ویژگی های جدید را نام برد ]3، 9 و 10[.

)تصویر  میکروفلوئیدیک  تراشه  ایجاد  مراحل  از  نمایی  )الف(   :)۱3( شکل 
میکروفلوئیدیک  تراشه  از  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصویر  باال(، 
تک  یک  از  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصویر  )ب(:  پایین(،  )تصویر 

کانال)تصویر پایین( ]3[.

امروزه با به کارگیری روش ذکر شده، بسیاری 
نظیر  نرم  نمونه های  آماده سازی  مشکالت  از 
پلیمرها و نمونه های زیستی برطرف شده است. از 
طرف دیگر، با در کنار هم داشتن دو ستون پرتو 
یونی و الکترونی در این روش، امکان بررسی های 
دقیق میکروسکوپی در محل و انجام فرآیندهای 
کاربردهای  برای  نمونه ها  روی  کاری  ماشین 
ذکر  قابل  شده است.  فراهم  راحتی  به  خاص 
است، در برخی موارد قبل از هرگونه آماده سازی 
اثرات ناخواسته  از  نمونه، به منظور کاهش برخی 
اثرات  سطح،  روی  گالیوم  یون های  کاشت  نظیر 
پرتو  اثر  در  ساختار  جزئیات  تغییرات  حرارتی، 
یونی و غیره باید پوششی نازک از کربن یا پالتین 

روی سطح نمونه داده شود.
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Today, microscopic studies of soft samples, such as polymers and life science, are one of the most 
important issues for sample preparation. Generally, in the preparation of cross sections of samples, com-
mon methods such as microtome, ultra microtome and fracture in liquid nitrogen are used. Often, the cut-
tings resulting from these methods have unintended defects and artifacts, including knife rejection on the 
sample, soft sample crushing, inappropriate cutting due to the angle between the blade and sample, the 
effects of machine shake or Knives, the effects of thermal changes during work, shrinkage on the sam-
ples, the composition of the resulting layers and the difficulty of separating them, and in addition, it is very 
time-consuming. Due to the fact that FIB-SEM technique is used as a very powerful technique for sample 
preparation, inspection and processing of equipment and machining in various fields, in the preparation of 
samples The above can easily be replaced by minimizing the unwanted effects of conventional methods. 

Nowadays, in order to improve the efficiency, it is possible to investigate three-dimensional structures 
on the micro and nano scale, the possibility of studying on the situ, the possibility of preparing sequential 
films and the ability to create images and control all the stages of preparation and machining of samples. 
The FIB-SEM technic is very useful.

Therefore, in this paper, some of the applications have been studied in order to become familiar with 
the function of this technique in the life sciences and polymers.

Maryam Khosravi, Master of Science, Polymer Engineer, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 
Specialized Workgroup of Scanning Electron Microscope

Mina Mohebimorad, Master of Science, Organic Chemistry, 
Chemistry and chemical engineering research center of Iran, 
Specialized Workgroup of Scanning Electron Microscope

Gholamreza Dehghani, Bachelor of science, Materials Engi-
neering, Razi Metallurgical Research Center, Specialized Work-
group of Scanning Electron Microscope

Abstract

Keywords
Scanning electron microscope، 

Focused Ion Beam، Sample 
prepration

An introduce of some
applications of focused ion 
beam-scanning electron 
microscopy(FIB-SEM) in life 
sciences and polymers



Volume 8  Issue 1  Spring 2020  No.29

Laboratory Knowledge

i n fo@ i j lk . i r

   w w w . I J L K . i r

 Iran Nanotechnology
Laboratory Network

ISSN 2538-3450

Iranian Journal of 

Diode laser atomic 
absorption spectroscopy

Spectral interactions in inductively 
coupled plasma emission 

spectrometry

Introduction to Chemometrics
(Part B)

An introduce of Some Applications 
of Focused Ion Beam-Scanning 

Electron Microscopy(FIB-SEM) in 
Life Sciences and Polymers


