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:چکیده
 در زمینه مطالعه نمونههای زیست شتناتتی نشتانmicro-PIXE  وSTIM توانمندی روشهای آنالیز با باریکه یونی
داده شتده است ت تربیا اید دو روش دادر به ارا ه اطالعات مربوط به تربیا عنصتری و توزی ررمی نمونه است ت عالوهبر
 امکان تهیه نقشههای توزی عناصر و چگالی ررمی نمونه ره مشخص،اطالعات بمی مربوط به تربیا عنصری نمونه
نمودن ستاتتار و باف آن با استتااده از طی های پرتو ایکس مشتخصته و اف انرژی یونها در نمونه ورود داردت نمونه
 به عنوان عنصر اصلی مورود در ماتریس،Si مورد مطالعه بال یک حشره اس ساتتار بال حشره و ورود عناصری چون
 نشتان دهنده دابلی آن در به بارگیری به عنوان یک ستلول تورشتیدی طبیعی است ت نتایج،Cl  وAl  و همچنید،نمونه
بدست آمده در اید بار تققیقاتی نشتان میدهد به تربیا اید دو روش ابزای ددرتمند ره مطالعه رز یات ستاتتار
نمونههای زیس شناتتی فراهم میآوردت
 باریکه یونی، تصویربرداری،micro-PIXE ،STIM :کلمات کلیدی

Application of the combination of STIM and micro-PIXE techniques
for the investigation of biological samples
Tahereh Nikbakht*, Behzad Yadollahzadeh
Atomic Energy Organization, Nuclear Science and Technology Research Institute, Physics and
Accelerators Research School

Abstract
The capability of the STIM and micro-PIXE techniques for the investigation of biological
specimens is confirmed. The combination of these techniques provides elemental and
mass density spectra of the samples from which quantitative information and also
elemental distribution and mass density maps can be extracted to reveal the structure and
texture of the samples. An insect wing is studied in the current work. The structure of the
wing and the existence of elements such as Si, as the main element of the matrix, Al and
Cl, indicate the possibility of its application as a natural solar cell. The results approve
that the combination of the applied techniques is a powerful tool for detailed investigation
of the biological samples.
Keywords: STIM, micro-PIXE, Imaging, Ion beam
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 .1مقدمه
روش آنالیز  STIM1ابزاری ره تصتویربرداری از نمونههای نازک است به استاآ آن مبتنی بر اف انرژی یونهای پر
انرژی در عبور از نمونه با ستاتتار معموً نایکنوات است []3-1ت بدید ترتیا به یونهای استکد بننده ستطن نمونه در
عبور از نواحی ضتخیمتر و یا حاوی عناصتر با اعداد ررمی بزرگتر ،دستتخوش اف انرژی بیشتتری میشتوندت بنابراید طی
انرژی یونهای پرابنده شتتده از نمونه میتواند حاوی اطالعات مایدی در مورد توزی چگالی ررمی نمونه باشتتندت روش
آنالیز  STIMبا توره به ستتطن مقط باًی وابنو و بنابراید عدم نیاز به رریانهای زیاد باریکه فرودی ،غیر مخرب و
ستتری است ت ولی با توره به ایدبه طی  STIMحاوی اطالعات مربوط به ررم و ضتتخام نمونه است  ،برای تاستتیر
نتایج حاصتتا از آن ًزم اس ت از روشهای آنالیز با باریکه یونی مکملی مانند  RBSو  micro-PIXE2استتتااده شتتودت
روش آنالیز  micro-PIXEدادر به ارا ه اطالعات عنصتری و نقشته توزی عناصتر نمونه با دد چند  ppmاست ت اید روش
غیر مخرب دادر به آشکارسازی عناصر مختل مورود در نمونهها از  Naتا  Uمیباشد []4ت
در اید بار تققیقاتی از تربیا روشهای  STIMو  micro-PIXEبه منظور مطالعه ستتاتتار بال یک حشتتره استتتااده
شتده است ت نقشتههای توزی چگالی ررمی و عنصتری نمونه و همچنید اطالعات مربوط به تربیا عنصتری نمونه ارا ه
شتده است ت تربیا عناصتر مورود در نمونه و ستاتتار آن نشتانگر توانایی ربب انرژی تورشتیدی توست بال حشتره ،به
عنوان یک ستلول تورشتیدی طبیعی ،است ت ًزم به ذبر است به مطالعات اتیر در مورد بال حشترهها ،به ویژه بالهای
رنگید انواع پروانهها ،بیانگر توانمندی آنها در ربب انرژی تورشتید و تبدیا آن به انرژی مورد نیاز حشتره ،همانند یک
ستلول تورشتیدی طبیعی است ت ستاتتارهای ظری بال حشترات امکان ربب مقادیر زیادی از انرژی تورشتیدی در بازه
طول موری وستی را فراهم میبنند و با توره به ستطن ناصتافی به دارند ،مان از بازتاب و بنابراید اتالف آن میشتوند
[]5،6ت
 .2روش کار
میکروباریکه آزمایشتگاه واندوگراف استتااده شتدت باریکه پروتون با انرژی MeV

برای انجام اندازهگیریها از تجهیزات ت
 ،2/2رریان حدود  10 pAو ابعاد  10×10 µm2ره روبو ستتطقی برابر با  2/5×2/5 mmاز نمونه استتتااده شتتدت
نمونه مورد آزمایو در اید بار تققیقاتی بال یک حشره اس ت در شکا  1تصاویر حشره مورد نظر روی نگهدارنده نمونه
(ال ) و همچنید بال حشتتره (ب) حید انجام آزمایو به توستت میکروستتکوک اپتیکی مقاظه برهمبنو تالء ثب
شده ،نشان داده شده اس ت
2

(ب)

(ال )

شکا 1ت تصاویر مربوط به حشره نصا شده بر نگهدارنده نمونه (ال ) و بال حشره حید انجام آزمایو (ب)ت
. Scanning Transmission Ion Microscopy
. Particle Induced X-ray Emission
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1
2

از یک آشتکارستاز ستد ستطقی به فاصتله  4 cmاز نمونه به در زاویه رو به رلو  30درره نستب به راستتای باریکه فرودی
درار گرف ره ثب طی  STIMنمونه به صتورت لیست مد استتااده شتدت یونهای فرودی پرابنده شتده در عبور از
نمونه پس از از دست دادن مقداری از انرژی تود در نمونه ،توست آشتکارستاز ثب شتدندت از آشتکارستاز ) Si(Liواد در
زاویه رو به عقا  45درره نستب به راستتای باریکه فرودی و به فاصتله  6 cmاز نمونه ،به منظور ثب دادههای micro-
 PIXEنمونه استااده شدت نرمافزارهای  OM_DAQو  ]7[ PyMCAره تقلیا دادهها و استخراج تصاویر  STIMو
 micro-PIXEنمونه به بار گرفته شتدندت همچنید نرمافزارهای  GUPIXWINو  SIMNRAبه ترتیا ره بررستی
طی های  micro-PIXEو  STIMاستااده شدندت
 .3نتایج
در شتکا  2طی  micro-PIXEنمونه بال حشتره ارا ه شتده است به در آن مکان دلههای عناصتر اصتلی تشتکیا دهنده
نمونه مشتخص شتده است ت مشتاهده میشتود به عالوه بر عناصتر متداول تشتکیا دهنده مورودات زنده مانند  S ،Pو ،Ca
عناصتر دیگری چون  Siو  Alنیز در بال حشتره ورود دارندت در واد بیشتترید غلظ عناصتر دابا آشتکارستازی توست
روش  micro-PIXEمربوط به  Siاست ت ًزم به ذبر است به برتالف تنه نستبتا نرم بدن حشتره ،بال حشتره با توره به
ستاتتار ستختی به دارد ،همانند ارزایی چون مو و ناتد ،حاوی غلظ های دابا تورهی از عناصتر غیرآلی است به به
ستادگی با استتااده از روش  micro-PIXEدابا آشتکارستازی هستتندت در ردول  1غلظ نستبی عناصتر آشتکارستازی شتده
بال حشره نشان داده شده اس ت
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شکا 2ت طی  micro-PIXEمربوط به بال حشرهت مکان دلههای عناصر اصلی تشکیا دهنده نمونه در شکا نشان داده شده اس ت

3

Counts

100

Fe
1.40

Ti
0.26

ردول 1ت غلظ نسبی عناصر دابا آشکارسازی بال حشره توس روش micro-PIXEت
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شکا 3ت طی  STIMمربوط به بال حشرهت مقدودههای مربوط به اف انرژی بم ( ،)lowمتوس ( )mediumو زیاد ( )highدر طی نشان
داده شده اس ت

در شکا  3طی  STIMبال حشره نشان داده شده اس ت سه ناحیه اف انرژی مجزای دابا تشخیص در طی با بمترید
اف انرژی ( ،)lowاف انرژی متوس ( )mediumو بیشترید اف انرژی ( )highدر طی مشخص شدهاندت در شکا 4
(ال ) تربیا نقشههای  STIMاید سه ناحیه با رنگهای مختل نمایو داده شده اس ت همچنید نقشه تربیا عناصر
 P ،Siو  Caنیز در شکا ( 4ب) نشان داده شده اس ت مشاهده میشود به رگههای مورود در بال حشره به در شکا
(( ) 1ب) نیز دابا مشاهده هستند ،در مقدوده نواحی با اف انرژی متوس درار میگیرندت با توره به شکا  5به در آن
نقشههای توزی عناصر اصلی مورود در بال حشره نشان داده شده اس  ،مقدار اغلا عناصر مورود در بال حشره در
دسم رگههای آن به مقدار دابا تورهی افزایو مییابدت همچنید با توره به شکا ( 4ال ) مشاهده میشود به یونها
در رگه اصلی بال حشره به در حاشیه آن درار دارد ،متقما بیشترید اف انرژی میشوند و بر اساآ نقشههای توزی
عنصری نمونه ،غلظ عناصر در اید ناحیه به بیشینه مقدار تود میرسدت دسم های شااف بال حشره (مطابق شکا )1
نیز نواحی با بمترید اف انرژی را تشکیا میدهند به با توره به دله تیز حاصا از اید ناحیه در طی  ،STIMبه نظر
میرسد ضخام اید ناحیه نسب به سایر نواحی ،یکنوات تر اس ت

4

(ال )

(ب)

شکا 4ت تصویر  STIMبال حشره شاما تربیا نقشههای توزی چگالی مربوط به نواحی با اف انرژی بم (به رنگ درمز) ،اف انرژی متوس
(به رنگ سبز) و اف انرژی زیاد (به رنگ آبی) (ال )ت تصویر  micro-PIXEاز ناحیه متناظر بال حشره ،شاما تربیا نقشههای توزی عنصری
عناصر ( Pبه رنگ درمز)( Si ،به رنگ سبز) و ( Caبه رنگ آبی)ت
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شکا 5ت نقشههای توزی عنصری عناصر با بیشترید غلظ به توس روش  micro-PIXEاندازهگیری شدهاندت

با توره به ستاتتار بال حشتره و حضور  Siبه عنوان عنصر اصلی تشکیا دهنده ماتریس نمونه در بنار عناصری چون Al

و  ،Clبه نظر میرستد بال اید حشتره میتواند به توبی به عنوان یک ستلول تورشتیدی طبیعی ،ره تأمید بخشتی از
انرژی مورد نیاز حشره از طریق نور تورشید ،عما بند []5،6ت
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 نتیجهگیری.4
 در تربیا با ستایر روشهای آنالیز با باریکه یونی دادر به ارا ه اطالعات ستاتتاری نمونه با دد زیادSTIM روش آنالیز
 موردmicro-PIXE  وSTIM میباشتتدت در اید بار تققیقاتی ستتاتتار بال یک حشتتره با استتتااده از تربیا روشهای
 از طی های،مطالعه درار گرف ت نقشتههای توزی چگالی و عنصتری نمونه به حاوی اطالعات ستاتتاری نمونه هستتند
 استخراج شدندت،اف انرژی ذرات پرابنده شده و پرتو ایکس مشخصه نمونه
 در مطالعه نمونههای زیستت شتتناتتی و همچنیدSTIM نتایج حاصتتا از اید بار تققیقاتی بیانگر بارایی روش آنالیز
 تابنون ره انجام تققیقات انگشSTIM  اس ت هر چند روش آنالیز، مانند دطعات الکترونیکی،سایر نمونههای نازک
 انتظار میرود اید روش در بنار ستایر روشهای آنالیز با باریکه، شتماری در آزمایشتگاه واندوگراف به بار گرفته شتده است
یونی به طور متداول در آزمایشگاه مورد استااده درار گیردت
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