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 مقدمٍ -1

اپتیکی هحیظ هْن هتشّای ؿکؼت یکی اص پاساضشیة 

اًتـاس ًَس اػت کِ اًذاصُ گیشی آى سٍؽ ػادُ ٍ هؤثشی 

ٍ  هـخلِ یاتی، تشای غلظت ػٌجی، تؼییي خلَف

تا  .[2ٍ1]هی تاؿذهغالؼِ فشایٌذّای فیضیکی ٍ ؿیویایی 

 ضشیةایي ٍجَد سٍؿْای هَجَد تشای اًذاصُ گیشی 

 ؿکؼت ٍ دػتگاّْای ػاختِ ؿذُ هثتٌی تش آًْا اػاػاً

ایي دس حالیؼت هحیغْای ّوگي عشاحی ؿذُ اًذ.  تشای

کِ تؼیاسی اص هحیغْا، دس اتؼاد عَل هَج داسای 

دی الکتشیک  ضشیةًاّوگٌیْای هٌظن یا کاتَسُ ای 

تا هتؼاسف سا ؿکؼت  ضشیةاًذاصُ گیشی  کِ ّؼتٌذ

اًتـاس ًَس تِ دلیل  ،هحیغْاایي دس  .کٌذچالؾ هَاجِ هی 

تَسُ ای اص حالت اًتـاس هؼتمین کاچٌذگاًِ  پشاکٌذگیْای

تِ هؼیشّای صیگضاگ ٍ ًْایتاً دس چگالی تاالی ًاخاللیْا 

تِ ایي تشتیة  [.3]تثذیل خَاّذ ؿذ 1تِ حالت پخؾ

دیگش هؼتثش ًثَدُ ٍ هی ؿکؼت  ضشیةهفَْم هتؼاسف 

دس  ؿکؼت هؤثش هحیظ جایگضیي ؿَد. تایؼت تا ضشیة

 خغی ؿکؼت ضشیةایي پظٍّؾ تجشتی، اًذاصُ گیشی 

ؿکؼت ضشیة تا  هْن هحیغْای ّیثشیذسدُ ای اص هؤثش 

دس ًاًَرسات دی الکتشیک ٍ کشتٌی کَلَئیذ یؼٌی ًاّوگي، 

تا اػتفادُ اص ؿکؼت ػٌج آتِ ؿفاف  فلَئَسٍفَس هحلَلْای

 .تلَست پاساهتشیک تشسػی ؿذُ اػت

 اوتشار فوتون در محیط کولوئیدی -1-1

دس ( pnتؿکؼ ضشیة)تا رسات پشاکٌٌذُ  تشای کَلَئیذ

تک  ،رسات ، دس چگالیْای کنّوگي هحیظیک 

کِ دس كَست کَچک  سخ هی دٌّذپشاکٌذگیْای هتَالی 

 ≈ a/λ) (λ) ًؼثت تِ عَل هَج (a) تَدى اتؼاد رسات

ساتغِ تا کتشٍهغٌاعیغ کالػیک، لتش اػاع هذل ا ،(0.1

 :[4]ذًتَكیف هی ؿَ 2پشاکٌذگی سایلی ی
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چٌیي سطین پشاکٌذگی کِ تِ سطین تالیؼتیک هَػَم دس 

 (2) تش اػاع ساتغِکِ  ls ، عَل هیاًگیي پشاکٌذگیاػت

                                                        
1 diffusion 
2
 Rayleigh 

(2) 
ss

sl


1
 

 sٍ ػغح همغغ پشاکٌذگی سایلی  sتِ چگالی رسات 

ٍ لاتل همایؼِ  ًَس تش اص عَل هَجتؼیاس تضسگ ،ٍاتؼتِ اػت

تا افضایؾ  .(λ << ls ~ L) تاؿذهی  (L)تا اتؼاد هحیظ

، ؿذتشلشاس  λ << ls << L ٍلتی ؿشایظ تؼذاد رسات، 

اًتـاس ًَس اص سطین تالیؼتؼک تِ سطین پخؾ تغییش هی 

یاتی اپتیک هؼیشاًتـاس ًَس دس چٌیي هحیغی دیگش تا یاتذ. 

یؼت اص هؼادالت تشاتشد ٍ هی تا یؼتٌّذػی هوکي ً

هاًٌذ  احتواالتیؿثیِ ػاصی  سٍؿْایٍ یا  RTE 3تاتؾ

ٍ . تا افضٍدُ ؿذى تؼذاد رسات، ًوَداػتفادُ  4هًَت کاسلَ

هحیظ ٍاسد فاص اًتـاس ًَس دس  λ ~ lsتشلشاسی ؿشط 

 احتوال ٍلَع هی ؿَد کِ دس آى 5جایگضیذگی

اهَاج دس  تؼیاس لَی اػت ٍپشاکٌذگیْای چٌذگاًِ 

 [. 4]هی ؿًَذَاضؼی اص هحیظ جایگضیذُ ه

 ٌامؤثر کولوئیدخطی ضریب شکست  -1-2

یک  هختلظ ؿکؼت ضشیةدس سطین خغی اًتـاس ًَس، 

 هحیظ ّوگي دس حالت کلّی تلَست ػثاست هختلظ

(3) iknn ~ 

ؿکؼت حمیمی )هؼشف  ضشیة nتؼشیف هی ؿَد کِ 

 kاػت ٍ هیضاى تأخیش فاص جثِْ هَج دس حیي اًتـاس( 

 حضَس رسات جزب ًَس تَػظ هحیظ هی تاؿذ. ضشیة

دی  ضشیة ّوگٌیهٌجش تِ ًا ًاخاللی دس چٌیي هحیغی،

ضشیة الکتشیک هی ؿَد. دس همادیش ًؼثتاً کن رسات، 

اص ساتغِ ٍاى  ،neff، ؿکؼت هختلظ هؤثش هحیظ

 [ تخویي صدُ هی ؿَد:5]6دٍَّلؼت
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 دس ؿکؼت ضشیةتشداس هَج ٍ  km  ٍ nm کِ دس آى

 داهٌِ پشاکٌذگی سٍ تِ جلَ S(0)صهیٌِ، ّوگي هحیظ 

(θ=0) ُاص یک رس ،f  ًّؼثت حجوی رسات تِ حجن کل

تشای یک هحیظ  هی تاؿذ.ؿؼاع هتَػظ رسات  a ٍهحیظ 

تش اػاع ٍ  دس فاص اًتـاس تالیؼتیک، صهیٌِ غیش جارب

تأثیش لاتل  رسات تؼیاس کن چگالی ،ساتغِ ٍاى دٍَّلؼت

. اها تا افضایؾ تؼذاد هحیظ ًذاسد ؿکؼت ضشیةتَجْی تش 

 تِ دلیلهیشایی(  ضشیة) kؿکؼت هََّهی  ضشیةرسات، 

                                                        
3
 Radiative transfer equation 
4
 Monte carlo 
5
 Localization 
6
 Van de Hulst 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_transfer_equation_and_diffusion_theory_for_photon_transport_in_biological_tissue
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اتالف دس اثش پشاکٌذگی  یا جزب ًَس تَػظ ًاخاللیْا ٍ

 فاص پخؾ تِ افضایؾ چگالی رساتتا . لاتل تَجِ خَاّذ تَد

ِ دلیل هیذاى الکتشٍهغٌاعیؼی ت ٍاسد هی ؿَین کِ دس آى

هی ؿَد کِ تیـتشی پشاکٌذگیْای چٌذگاًِ دچاس هیشایی 

اًذاصُ گیشیْای تجشتی ًـاى . تضسگتش اػت  kپاساهتش هؼادل

هی دٌّذ کِ دس چگالیْای ًؼثتاً تاالتش، ساتغِ ٍاى 

 ضشیةتخؾ حمیمی دیگش ؼت دیگش تشلشاس ًیؼت ٍ دٍَّل

ؿکؼت هحیظ صهیٌِ  ضشیةؿکؼت هختلظ تشاتش تا 

 [.5]ًخَاّذ تَد

 شکست سىج آبً -1-3

تش اػاع ؿکؼت دس صاٍیِ حذّ ػول هی  7ؿکؼت ػٌج آتِ

سا  اص یک هٌثغ ًَس تکفام پشتَّایی ،(الف-1ؿکل )کٌذ. 

ًـاى هی دّذ کِ دس صٍایای هختلف تِ لاػذُ یک هٌـَس 

ٍ دس یک ًمغِ سٍی ٍجِ لائن هٌـَس  تشخَسد هی کٌٌذ

لائن  پشتَ ّای خشٍجی اص ٍجِ ّوذیگش سا لغغ هی کٌٌذ.

فضای هماتل ٍجِ سا پَؿؾ هی  تخـی اصهٌـَس، ًْایتاً تا 

لاػذُ کِ هحل آى سا صاٍیِ تحشاًی ؿکؼت دس هحل  دٌّذ

 تؼییي هی کٌذ. )هتٌاظش تا پشتَ فشٍدی خشاؿاى(هٌـَس

(ال )

   
ّای هتفاٍت اص یک هٌـَس)الف( : 1ؿکل  )ب( خشٍج پشتَّای  ػثَس پشَت

 ٌـَس اص یک هٌـَسًاؿی اص یک تاتؾ ًاهٌظن تِ لاػذُ ه

ایي هؼألِ تشای کلیِ پشتَّایی کِ اص ًماط هختلف ٍجِ 

تِ ایي ((. ب-1لائن خاسج هی ؿًَذ ًیض كادق اػت)ؿکل )

تشتیة ًاحیِ ی دیذ هماتل ٍجِ لائن هٌـَس تِ دٍ تخؾ 

تاسیک ٍ سٍؿي تمؼین هی ؿَد کِ هحل هشص آى سا پشتَ 

حال اگش تِ جای ؿکؼت دس صاٍیِ حذ هـخق هی کٌذ. 

َّا دس هشص لاػذُ ی هٌـَس، هایؼی تا ضشیة ؿکؼت 

صاٍیِ تحشاًی تغییش پیذا هی کٌذ ٍ تیـتش جایگضیي ؿَد، 

ؿکؼت  دس ًتیجِ هشص تاسیکی ٍ سٍؿٌی جاتجا هی ؿَد.

ؿذُ اػت کِ هیضاى  ٍ کالیثشُ ػٌج آتِ تِ گًَِ ای عشاحی

 . هتٌاػة اػت ایغهضشیة ؿکؼت  تا ،ایي جاتجایی

                                                        
7
 Abbe refractometer 

 اووذرات با سطوح فعال شیمیاییو -1-4

 ،تِ دلیل ًؼثت ػغح تِ حجن تاال ،ًاًَػاختاسّا

. اص عشفی تخؾ لاتل کٌٌذفشاّن هی پشاکٌذگی ؿذیذتشی 

تِ دلیل  (هاًٌذ ًاًَػاختاسّای کشتٌی) رساتًاًَ تَجْی اص 

گشٍّْای فؼال ؿیویایی دس ػغح ٍجَد پیًَذّای آصاد یا 

اص خَد ًـاى هی خَد، فؼالیت ؿیویایی ػغحی لَی 

تِ ّویي دلیل ًِ تٌْا حضَس خَد ًاًَرسُ تغَس دٌّذ. 

، ثیش هی گزاسدؿکؼت هحیظ صهیٌِ تأ ضشیةهؼتمین تش 

ایی آى تا هَلکَلْای صهیٌِ، هی تشّوکٌؾ ؿیویتلکِ 

هؼوَالً ایي تشّوکٌؾ  تَاًذ تغَس غیشهؼتمین هؤثش تاؿذ.

ّا تاػث تـکیل کوپلکغ ّای دیگشی هی ؿًَذ کِ دس 

 ْت هَلکَلْای فؼال ًَسی دس هحیظ ػول هی کٌذ. ج

 وتایج تجربی -1-5

 اتاًَلیکؿکؼت هحلَل  ضشیة( تغییشات 2ؿکل )

سا کِ تَػظ ؿکؼت ػٌج تش حؼة غلظت  6Gسٍداهیي 

هالحظِ  آتِ اًذاصُ گیشی ؿذ، ًـاى هی دّذ. ّواًغَس کِ

هی ؿکؼت افضایؾ  ضشیة، هی ؿَد تا افضایؾ غلظت

ؿکؼت  ضشیة)تا  TiO2ًَرسُ اها تا افضٍدى ًا .یاتذ

( mM 2/0( دس غلظت هؼیي فلَئَسٍفَس )8/2هتَػظ 

ؿکؼت تش حؼة چگالی ًاًَرسُ تلَست  ضشیةتغییشات 

حاكل ؿذُ ( 3هٌحٌی تجشتی )خظ چیي( دس ؿکل )

 . اػت

 
 سًگذاًِ تا غلظت 6Gؿکؼت هحلَل سٍداهیي  ضشیةتغییشات  2ؿکل 

هیلی گشم تش  5ّواًغَس کِ هالحظِ هی ؿَد، تا غلظت 

ؿکؼت تغییشات لاتل تَجْی ًذاسد. اها  ضشیةهیلی لیتش، 

تا افضایؾ چگالی ًاًَرسُ ٍ ٍسٍد تِ فاص پخؾ، اًحشاف لاتل 

دلیل ایي  تَجْی اص ساتغِ ٍاى دٍ َّلؼت دیذُ هی ؿَد.

اًحشاف افضایؾ ؿذت پشاکٌٌذگی هحیظ اػت کِ تشداس 

 هَج ًَس سا تِ ؿذت تحت تأثیش لشاس هی دّذ.
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تا  6Gدس سٍداهیي  TiO2ؿکؼت کَلَئیذ ًاًَرسُ  ضشیةتغییشات   3ؿکل 

 چگالی ًاًَرسُ

( عَل هؤثش پشاکٌذگی فَتًَْا سا دس عَل هَج 1جذٍل )

ًاًَهتش )هشکض ًَس ػفیذ( ًـاى هی دّذ کِ تا  550ًَػی 

 . ػت( هحاػثِ ؿذُ ا2( ٍ )1اػتفادُ اص سٍاتظ )

  TiO2 ئیذ ًاًَرسُهـخلات پشاکٌذگی اپتیکی کَلَ 1جذٍل 

عَل هیاًگیي 
 پشاکٌذگی

sl 

(mm) 

 چگالی
s 

(mg/ml) 

ػغح همغغ 
 پشاکٌذگی

s
 

(cm2) 

 ضشیة
 ؿکؼت

 ًاًَرسُ

اتؼاد 
هیاًگیي 

 ًاًَرسُ
(nm) 

5.50 1 
3.04 

*10
-15

 
2.8 25 

1.55 5 
0.528 10 
0.346 15 

، mg/ml 5تا تا افضایؾ چگالی (، 1تٌا تش ًتایج جذٍل )

عَل پشاکٌذگی لاتل همایؼِ تا ضخاهت الیِ کَلَئیذ ؿذُ 

دس  ٍ اًتـاس ًَس ػوالً دس آػتاًِ فاص پخؾ لشاس هی گیشد.

( ًتایج آصهایـْا تا دٍ ًاًَػاختاس گشافي ٍ اکؼیذ 4ؿکل )

َح آًْا تؼیاس صیاد گشافي کِ فؼالیت ؿیویایی ػغ

ؿکؼت  ضشیةسًٍذ هؼکَع کاّؾ  [ اسائِ ؿذُ.6اػت]

حمیمی کَلَئیذ تا افضایؾ چگالی ًاًَػاختاسّا لاتل تَجِ 

اص لحاػ جشهی تؼیاس کوتش اص  G  ٍGOهمادیش اػت. 

 ًاًَرسات دی اکؼیذ تیتاًیَم اػت کِ ًـاى هی دّذ 

G/GO 

( ٍ اکؼیذ Gگشافي ) تغییشات ضشیة ؿکؼت کَلَئیذ ًاًَػاختاسّای 4ؿکل 

 TiO2( تش حؼة چگالی رسات )ضشیة ؿکؼت کَلَئیذ ًاًَرسُ GOگشافي )

ًیض دیذُ هی ؿَد تذٍى تغییش تالی هی  3دس ایي همادیش، چٌاًکِ دس ؿکل 

 هاًذ(.

تٌاتشایي  ّوچٌاى دس فاص تالیؼتیک سخ هی دّذ.اًتـاس ًَس 

ات ػاهل اًحشاف هی تایؼت غیش اص الما پشاکٌذگی تَػظ رس

تاؿذ کِ تا تَجِ تِ توایل ؿذیذ هَلکَلْای سًگذاًِ 

سٍداهیي تِ تشلشاسی پیًَذ تا ػغح گشافي ٍ اکؼیذ 

[، هی تَاى ػاهل جزب ػغحی سا دلیل ایي 6ٍ7گشافي]

سًٍذ داًؼت کِ ػوالً غلظت هحلَل صهیٌِ سا کاّؾ هی 

ؿکؼت حمیمی  ضشیة( 1دّذ ٍ عثك هٌحٌی ؿکل )

 کَلَئیذ کاّؾ هی یاتذ.

 گیری جًوتی -2

ؿکؼت حمیمی کَلَئیذ ًاًَرسات دی  ضشیةاًذاصُ گیشی 
اکؼیذ تیتاًیَم، گشافي ٍ اکؼیذ گشافي دس هحلَل ّوگي 

ًـاى هی دّذ کِ ضشیة ؿکؼت هؤثش ًاًَرسات تا  6Gسٍداهیي 

فؼالیت ؿیویایی ػغحی ضؼیف، دس فاص تالیؼتیک تِ خَتی اص 

، اًحشاف هذل ٍاى دٍَّلؼت تثؼیت هی کٌذ. اها دس فاص پخؾ

آى سا هی تَاى تِ  دلیل لاتل تَجْی سخ هی دّذ کِ

دس هَسد ًاًَػاختاسّای پشاکٌذگیْای چٌذگاًِ ًؼثت داد. 

هٌجش تِ کاّؾ غلظت گشافي ٍ اکؼیذ گشافي، جزب ػغحی 

ؿکؼت هی ؿَد. تِ  ضشیةکاّؾ  تاػثٍ ؿذُ هحلَل هؤثش 

ًاًَرسات کشتٌی گشافي ٍ ؿکؼت کَلَئیذ  ضشیةایي تشتیة 

دس ّیچیک اص فاصّای تالیؼتیک ٍ پخؾ اص ساتغِ ؼیذ گشافي اک

 ٍاى دٍَّلؼت تثؼیت ًوی کٌذ.
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