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 پیشگفتار
 

 
 "ه چیزی؟چ"ها به ترتیب به دو پرسش آنالیزهای کیفی و کمّی دو روی یك سکه هستند، زیرا آنعموماً، 

نیز آنالیزهای کیفی و کمّی  (XRD)ی ایکس دهند. در رابطه با آزمون پراش اشعهپاسخ می "چه مقداری؟"و 
ی نمونه و هدف گیرد که هدف از آنالیز کیفی، شناسایی ساختارهای کریستالی )فازها( تشکیل دهندهانجام می

توان اطلاعات می XRDمّی از آنالیز کمّی تعیین درصد هریك از ساختارهای کریستالی است. البته از آنالیز ک
 بیشتری بدست آورد.

و  "MAUDار افزی ایکس به روش ریتولد با استفاده از نرمآنالیز کمّی پراش اشعه"پس از انتشار کتاب 
استقبال بسیار خوب محققین از آن، خلا ناشی از نبودن کتاب آنالیز کیفی به خوبی احساس گردید، زیرا معمولًا 

ی نسبتاً آنالیز کمّی است. بنابراین تلاش منسجمی صورت گرفت تا این کتاب با فاصله آنالیز کیفی مقدم بر
 کوتاهی از کتاب آنالیز کمّی تهیه گردد.

وجود دارد، اما در این کتاب  X’Pertافزار های آموزشی و جزوات متعددی در رابطه با نرمهرچند کتاب
شد. به عبارت افزار نباکتاب صرفاً بر مبنای آموزش نرم سعی شده است که همانند کتاب آنالیز کمّی، رویکرد

افزار، ع نرمتوان صرف نظر از نوهای ابتدایی و آشنایی با مبانی آنالیز کیفی، میی فصلدیگر، پس از مطالعه
 را تحلیل کرد. XRDالگوهای 
ت، بنابراین این یابی مواد اسهای پایه در مشخصهیکی از روش XRDجا که شناسایی فازی توسط از آن
ی محققین، دانشجویان و کارشناسان در علوم مختلف قرار گیرد. همچنین، تواند مورد استفادهکتاب می

های که یکی از سازندگان مطرح دستگاه- PANalyticalمحصول شرکت  X’Pert HighScore Plusافزار نرم
 در دنیا بسیار شناخته شده است. -سنج استپراش

ب در پنج فصل و سه پیوست ارایه گردیده است. در فصل اول سعی شده است که مروری مطالب این کتا
ی ایکس پرداخته شود و یاد افراد موثر در به ثمر رسیدن دادهای قبل و بعد از کشف پراش اشعهتاریخی بر رخ

رابطه با  این روش آزمایشگاهی مهم زنده گردد. در بخش اول از فصل دوم، حداقل اطلاعات مورد نیاز در
 XRDی کریستالوگرافی ارایه شده است و در بخش دوم، مبانی آزمون ساختار کریستالی مواد و مفاهیم اولیه

 های آزمایشگاهی انجام آزمون معرفی گردیده است.و روش



 پراش اشعه ایکس/ آنالیز کیفی         و

و نکات مرتبط با آن پرداخته  XRDترین فصل کتاب است، به مبانی آنالیز کیفی در فصل سوم که اصلی
آموزش داده شده  X’Pert HighScore Plusافزار سازی نرمدر فصل چهارم، روش نصب و آمادهشده است. 

 X’Pert HighScore Plusافزار توسط نرم XRDو در نهایت در فصل پنجم، چگونگی آنالیز کیفی الگوهای 
ت نتخاب شده اسها به نحوی امثال کاربردی به صورت مرحله به مرحله ارایه گردیده است. مثال 22در قالب 

که تنوع در مواد مختلف رعایت شده و آموزش شامل مراحل مقدماتی تا پیشرفته است. لازم به ذکر است که 
، استخراج و ترجمه XRDمطالب ارایه شده در سه فصل اول کتاب عمدتاً از منابع معتبر در رابطه با مبانی روش 

توانند برای قرار دارند و خوانندگان عزیر می 72تا  7اره شده است. این منابع در فهرست مراجع به ترتیب از شم
 بسیار مفید، کاربردی و به روز است. 77اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه کنند. خصوصاً مرجع شماره 

ی ایکس در اینجا ابتدا از خداوند بزرگ سپاسگزارم که توفیق نگارش کتاب دوم در رابطه با پراش اشعه
فرمود. از خانم اعظم فاطمی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیك دانشگاه اصفهان که را به اینجانب عطا 

 کنم. همچنین از سرکار خانم مرضیه اکبری، کارشناسدر نگارش این کتاب به بنده کمك کردند، تشکر می
اب را تی ایکس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان که زحمت بازبینی علمی و فنی کی بخش اشعهبا تجربه

های گرانی که با اختیار قرار دادن اطلاعات فایلنمایم. از تمامی پژوهشبر عهده داشتند، قدردانی می
کنم. همچنین از جناب آقای دکتر اند، تشکر میها همکاری داشتهآزمایشگاهی خود در قالب برخی از مثال

تر همتی رئیس اداره انتشارات دانشگاه زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، جناب آقای دکرکنی
اصفهان، اعضای شورای انتشارات دانشگاه اصفهان و جناب آقای نیکبخت کارشناس اداره انتشارات دانشگاه 

 گردد.اند، قدردانی میاصفهان و دیگر افرادی که در فراهم شدن شرایط برای چاپ این کتاب نقش داشته
های خود را مطرح توانید نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سووالمی www.xrdini.comاز طریق سایت 

ی تمامی پژوهشگرانی که در جهت نمایید. امید است که مطالب ارایه شده در این کتاب مورد استفاده
 کنند، قرار گیرد.شکوفایی و سربلندی کشور عزیزمان تلاش می
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