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  :چکیده

یم دسته کلــی تقســ ترکیب مادر و چهارشوند، و به محسوب می نامتعارفنوعی از ابررساناهاي  ،ابررساناهاي برپایه آهن 

بررســاناها کــه این نــوع ا جود دارد.وها ي آنست، در همههم هآهن  عنصر ي ابررسانشی که شاملالیهشوند که یک می

زیســتی ه هــماز آن جهــت کــ باشــند،کلوین می 26-56ي گویند داراي دماي گذاري در بازهها چندگافه هم میبه آن

-نایی الکتــرونین در حــالی اســت کــه ابررســادهند براي ما جذاب هستند. افرومغناطیس و ابررسانایی را نشان میآنتی

ســت تنــوع ااین نــوع ابررســانایی هنــوز کشــف نشــده اســت و امیــد  سازوکار دهد.فونون حالت دیامغناطیس را بروز می

 زوکارســاکشــف کنــد،  که ترکیبات احتمالی خارج از بازه اشاره شده راها عالوه بر اینترکیبات مادر و تحقیقات روي آن

ه مــا کــار ویــژ هــاني جریــان بــین آو مطالعــه تعیین کند. حال پیوند جوزفسون بین این نــوع از ابررســاناها ها را نیزآن

کــار را  دهــیم وه میزنی ارائآیند تونلصورت که در گام اول مدلی براي توصیف هامیلتونی این نوع فرخواهد بود، به این

ملگــر عد کــانونیکی؛ ترتیب تابع پارش گرنــاز روي هامیلتونی بهبا رهیافت انتگرال مسیر فاینمن جلو خواهیم برد، یعنی 

گرانــژ ال –ت اویلــر دست آورده و نهایتا از روي الگرانــژي معــادالتحول زمان موهومی؛ کنش موثر؛ و الگرانژي موثر را به

   .ستم را براي ما توضیح خواهند دادشود که این معادالت دینامیک سیاستخراج می
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  مقدمه - 1- 1

  

کشف شد به این صورت که وقتی اونس کمرلینگ در مورد ظرفیت   1911 ابررسانایی درسال 

- ماي بخصوص پایین مقاومت این ماده ناگهان صفر میاز یک دمتوجه شد کرد، گرمایی جیوه تحقیق می

این دما، دماي  ي دیگرمتفاوت است واي به مادهشود. بعدها فهمیده شد که این دماي بخصوص از ماده

ادي ماده را باالي این دما حالت ع شویم وکه در زیر این دما وارد فاز ابررسانا می بحرانی نامیده شد،

(حالت  رد میدان مغناطیسی از داخل مادهزمان است با طداد که این اتفاق هم نشان داریم. تحقیقات بعد

شامل دو الکترون با  هاي کوپرو جفتهاي کوپر بودند ابرساناها جفت این ها دردیامغناطیسی). حامل

 اسپین صحیح را اینکه جمع دو فرمیون سیستمی با اسپین مخالف یعنی دو فرمیون مقید سیستم است، و

هاي بوزونی سروکار خواهیم داشت. امروزه گویند، پس ما با حالتشود که به آن بوزون میمی باعث

. مورد با سازوکار نامشخصي هاابررساناو  BCSبرپایه نظریه ي هاابررسانادانیم دو نوع ابرسانا داریم: می

 ولی مورد دوم در طور طبیعی وجود داردهدهد و برخ میکلوین)  30دماهاي خیلی پایین (زیر اول در

  دهد.کلوین) رخ می 130کلوین تا حدود 30دماهاي خیلی باال (باالي 

کرد به نتایج جالبی رسید که قبال آقاي جوزفسون که درآزمایشگاه اندرسون کار می 1962در سال 

 همهیق اتصال ضعیف بطر ابرسانا از بینی کرده بود، او مشاهده کرد که وقتی دوصورت تئوري پیشهب

و  وجود خواهد داشت باشد یک جریان حتی وقتی اختالف ولتاژ  صفر بین دو ابرساناوصل شوند، 

این اثر بدون اعمال میدان  جوزفسون می گویند، DCاین پدیده اثر که به  ،افتدزنی اتفاق میپدیده تونل

 ACک جریان ی سر سیستم اعمال شود حال اگر میدان الکتریکی خارجی به دو الکتریکی خارجی است.

  گویند.جوزفسون می  ACیوند شارش خواهد کرد که به آن اثر درعرض پ

در ابررساناهاي نوع دوم که سرامیکی هستند ساختارهاي چند الیه وجود دارد که وقتی دما را پایین 

هر  و افتدها این اتفاق نمیشوند ولی براي تعداد دیگري از الیهها ابررسانا میبیاوریم تعدادي از الیه

هاي ابررسانا شده ها که با الیهنتیجه است. این الیهها بیتالش دیگري هم براي ابررسانا کردن این الیه

دهند پس بنابراین یک سري پیوند جوزفسون معموال یک در میان است پیوندهاي جوزفسون تشکیل می

   .کننددیگر را تقویت میموازي با هم داریم که اثر هم
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  پایه آهناناهاي برابررس - 1-2

هنگامی که خانواده کامل  ،2006-1986زیاد ابررساناهاي مسی پس از دو دهه مطالعه نسبتا 

جامعه ماده چگال کشف شد،  2006در سال  1ي گروه پروفسور هوزونووسیلهمختلفی از ابررساناها به

 4ک دماي نسبتا پایین در ی LaFePOگروه ژاپنی یک گذار ابررسانشی در زده شد. بار دیگر شگفتیک

افت کلوین را گزارش دادند. این کشف اساسی توجه خاص اما در عین حال محدودي را از جامعه دری

کلوین،  26اتفاق افتاد، وقتی که همان گروه ابررسانایی در دماي کرد. شگفتی عمومی دو سال بعد 

را کشف کرد.  x=12/0آالییدگی در میزان  xFx-1OsAeFaLتر از اغلب ابررساناهاي متعارف، در بزرگ

- که کالسطورير سرتاسر جهان افزایش داد، بهاي دطور فزایندههتحقیقات روي این مواد را ب ،این کشف

کلوین نیز یافته  Tc=38با  2sA2eF0.4K6.0aBکلوین و  Tc=55با  0.1F9.0OsAeFmS جدید هاي ترکیبی

به ، ندنامیده شد جدول تناوبی 5یا همان گروه  "2یکتایدنابررساناهاي "این ابررساناهاي جدید ابتدا  شد.

  گویند.پایه آهن میامروزه به آن بر ینهر حال محقق

ها آن مول کلیفر دارند و ) کلوین55 – 26( ، دماي گذاري در بازههاي دماي باالررسانااین نوع اب

ر یکی از عناص nP و یک عنصر نادر خاکی RE، که باشد) میnPFeORE )sAFexFx-1REO صورتبه

ستند. سفر هفحرانی بیشتري نسبت به فسفر یا آرسناید است، که ترکیبات داري آرسناید داراي دماي ب

 نشینی فلوئورصورت جاهب شود. آالیش الکترونیو آالیش الکترونی کنترل می REوسیله هدماي بحرانی ب

- به Srانشینی جصورت هها بآالیش حفره گیرد، در حالی کهمی خال اکسیژن انجام و با اکسیژن یا کمبود

  گیرد.انجام می sAeFO xrSx -1aLیعنی ، aLجاي 

سال پیش براي ابررساناهاي مسی دماي باال پیدا شده بود، ترکیب مادر گروه  22چه که مشابه آن

اها این ابررسان درشود. جاي اکسیژن ابررسانا می، ولی با جانشینی فلوئور بهابررسانا نیست ،جدید

                                                
1Hideo Hosono   

2 Pnictide   
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در ابررساناهاي  2OuCباشند نقش صفحات دیگر جدا میاز یک OaLهاي که توسط الیه sAeFصفحات 

ها، ترکیب مادر این نوع ابررساناها در چگالی آالیش همانند کوپرات کنند.را ایفا می (مسی) کوپرات

این ماده از بین رفته و فرومغناطیس ا افزایش چگالی آالیش، حالت آنتیپایین آنتی فرومغناطیس بوده و ب

(این ترکیبات  رود.طور کامل از بین نمیهفرومغناطیس ب، حالت آنتیشود، با وجود اینترکیب ابررسانا می

 حضور در شوند،فرومغناطیسی ابررسانا مید از فرونشانی کامل همبستگی آنتیها، که بعبر خالف کوپرات

فرومغناطیسی آنتی هاي ابررسانایی ود، به عبارت دیگر حالتشونفرومغناطیسی نیز ابررسانا میحالت آنتی

 )2013(هوزونو،   زمان در این ترکیبات وجود دارند.)طور همهب

  ترکیبات مادر - 1-3

از رکیبی تطور کلی هر هشوند، بم میدسته کلی تقسی 4مادر ابررساناهاي برپایه آهن به مواد 

مشترك  FeChیا  FePnها در آن يهمه ها پیروي کند.انوادهاز این خباید پایه آهن هاي برابررسانا

ساختار  این ترکیبات يجدول تنابی هستند، همه 6و  5ترتیب عناصر گروه به Chو  Pnهستند، که 

-الکترون يسیلهوهي الکترونی در سطح فرمی غالبا بهاطوري که حالتهواري الکترونی مشابهی دارند، بن

  )2013(کوردیوك،  .اندل شدهاشغا Feاتم   3dهاي 

   1111خانواده  - 1-3-1

با  OFeAs 0.2hT0.8 Gdدار دماي بحرانی هستند (این خانواده رکورد کنیم.شروع می Fe AsxFx-1OLaبا 

انتخاب این گروه از مواد براي مطالعه و تحقیق چندان معقول هم نیست زیرا اوال،   کلوین)، 3/56دماي 

 هايسطح دو قطبی با حالت ی کم هست دوما، انتهاي کریستال یکخیل سدر دستر هايتک کریستال

استفاده از  انگیزيطور شگفتهب لک متفاوت است وکه از ساختار الکترونی با کندآشکار میتمییز شده 

3ARPES 2013(کوردیوك،  .کندتجربی را دشوار می(  

  

                                                
2 Angel Resolved Photo Emissions 
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   122خانواده  - 1-3-2

با محدوده آالیش عریضی در هر دو طرف الکترون و حفره را این گروه تنوع مختلفی از ترکیبات 

آن دارد که ابررسانایی و را ببینید) این گروه نشان از  )2 – 1(، دیاگرام فاز غنی (شکل دهدشکل می

) 2sA2eF xKx-1aB )BKFAکنند، اغلب ترکیبات مطالعه شده زیستی میبا هم رقابت یا هم مغناطیس

 22الکترون آالییده با ) 2sA2)XCOX-1e(FaB )BFCAکلوین و  38 رانی بیشینهدماي بح حفره آالییده با

 )، که یک فلز خنثی است.2sA2eFaB )BFA کلوین است، هردو در ترکیب خانواده یکسانی سهیم هستند

با دماي بحرانی که غیر مغناطیسی  کیومتریک است،استو 2sA2eKFبیش از حد آالییده یک  BKFAیک 

-وسیلههب 122ش هست، خانواده جایی که خوب بودن بلور به کیفیت وتنوع ترکیباتز آنا .است کلوین 3

خوبی هاین خانواده را بساختار توده الکترونی  ARPESطیف  .اندتجربی بیشتر مطالعه شده ARPES ي

  .کندپایه آهن محبوب میمطالعه فیزیک غنی ابررساناهاي بررا براي  122دهد، که این خانواده نمایش می

   111خانواده  - 1-3-3

هستند.  انگیزبربراي مطالعه خیلی چالش دهدکه این خانواده با هوا واکنش انجام میدلیل آنبه

است و دماي  ترمناسب ARPES سنجیبراي طیف، به نسبت بقیه LiFeAs  اصلی این خانواده، ندهنمای

مستقیما اندازه  ARPESي وسیلهی را بگاف ابررسانش توانیمو می کلوین دارد 18گذاري در حدود 

 اش   انجام باند الکترونیسر واین ماده غیر مغناطیسی است  مقایسه کنیم. و نتیجه را با محاسبه بگیریم

تواند تنیده شوند که میتوانند به آسانی از هم ناهمها میبنابراین آن ،طور عریضی از هم تفکیک شدههب

  .داستفاده شوشان منظور تحلیل ساختاربه

NaFeAs  کلوین دارد  23و 49، 52هست که سه گذار پی در پی حول  111دیگر عضو خانواده

با هوا واکنش نشان  LiFeAsترتیب ساختاري، مغناطیسی و ابررسانشی هستند. این ترکیب کمتر از که به
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یا  oCبا هر دو  eF تعویض .دهدمی را قویا تحت تاثیر قرار CTولی در عین حال تماس با هوا  دهدمی

Ni 2013(کوردیوك،  .دهدابررسانایی را افزایش می را متوقف و مغناطیس(  

  11خانواده  - 1-3-4

یک  هايترین ساختار را در بین این نوع از ابررساناهاي کشف شده دارد، که شامل الیهاین خانواده ساده

 ایه است.در صفحه خودش همس Seاتم  4با  Feهر اتم  است. FeSeدر میان 

گویند و می گوندسته پنجمی هم وجود دارد که به آن خانواده همسان هاهر چند در برخی نوشته

فلز هست، که ضرایب  Mقلیایی خاکی و  AEاست، که  )yOmMn+1AE)(2As2Fe(  صورتهفرم آن ب

                                   .    گیرندکلی ما قرار نمی بنديدر دسته است، منتهی مستقلاز هم  هاآن مترکیواستو

   :دهدخانواده را نشان می 4این  )1-1(شکل 

  

  )2013(کوردیوك،  پایه آهن.خانواده مختلف ابررساناهاي بر 4 ):1-1شکل (                          

  پایه آهنبرگرام فاز ابررساناهاي دیا - 1-4

مورد  براي مواد موارد دیگر و یا میزان آالیش دیاگرام فاز نموداري است که در آن دما را برحسب

بات پایه آهن، آالیش شیمیایی یا فشار خارجی بر روي ترکیدهد. در مورد ابررساناهاي برمی نشان عالقه

براي فهم احتمالی  هوي دیاگرام فاز مربوطضروري است. مطالعه ر مادر براي بدست آوردن ابررسانایی
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(چارنوخا،  .کندو محققین را در نواحی مختلف دیاگرام فاز راهنمایی میمکانیسم ابررسانایی مفید است 

2014(  

  

  )2014رنوخا، . (چامقایسه دیاگرام فاز دو نوع ابررساناي دماي باال :)2-1شکل (

وجه به تکه  دهدا نمایش میپایه آهن و مسی ربر دیاگرام فاز ابررساناهاي اي ازهقیاسم )2-1(شکل 

ز بارتند اارد که عکه سه نوع فاز در هر یک از دو شکل وجود داین اول. رساندما می آن چند نکته را به

  ) AFMز آنتی فرومغناطیسی (فا - 3فاز ابررسانشی و  -  2فاز نرمال  -1

محور عمودي دما را  چنین، همهاو محور چپ آالیش حفره هامحور سمت راست آالیش الکترون

افتد و گذار آنتی اتفاق می STبین گذار ساختاري که در دماي  يهفاصل .دهدحسب کلوین نمایش میبر

 .گویندمی گافشبهناحیه را  ،و به دماي نیل مشهور است ،افتداتفاق می NTمغناطیسی که در دماي فرو

 5اورتورومبیکبه  4تتراگونالدلیل فشار یا آالیش از دمایی است که در آن ابررسانا به دماي گذار ساختاري

هستند و نمایش آنتی مواد مادر فلز  یمورد ابررساناهاي آهن در دومموضوع  نهایتا و .یابدر شکل میتغیی

طور هفرومغناطیسی و ساختاري بر آنتیهر دو گذا هایا حفره هافرومغناطیسی دارند، با آالیش الکترون

فرومغناطیسی کامال از آنتیحالت با این وجود،  ؛رسیمو به فاز ابررسانشی می شودمتوقف می ايپیوسته

 زیستی یا، که به آن همآیدوجود میهفرومغناطیسی بآنتیزمان ابررسانایی و هم هايحالت و رودبین نمی

خالف ) هستند و برMott( مات هايمواد مادر عایق هادر مسی گویند.می مغناطیس رقابت ابررسانایی و

  .شوندفرومغناطیسی این ترکیبات ابررسانا میبستگی آنتید از فرونشانی کامل هماین بار بع هاآهنی

                                                
4Tetragonal   

5Ortorhombic   
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  جذابیت ابررساناهاي آهنی - 1-5

- هم -1دو دلیل عمده براي جذاب بودن این نوع ابررساناها براي تحقیق و مطالعه وجود دارد. 

ر با ، این در حالی است که در مورد ابررساناهاي متعارف ابررسانایی متناظزیستی ابررسانایی و مغناطیس

وجود تنوع  -  2 کامل شار مغناطیسی از درون ماده (اثر مایسنر).، یعنی طرد است حالت دیامغناطیس

  . شانو ساختار الکترونی چند بانده هازیادي از ترکیبات آن

ابررسانایی دماي باال را کشف  و سازوکار که سرانجام مکانیسم دهداین امید را به ما می باال خواص 

تعارف چنان که از ابررسانایی مافتن ترکیبات جدید پیدا کنیم. همافزایش دماي بحرانی و یو راهی براي 

ولی در مورد دماي باال این مکانیسم هنوز  فونون است -  کنش الکترونهمها برآن سازوکاردانیم می

بحرانی  هايو جریان هاتري از کوپراتخیلی بزرگ، Hc میدان بحرانی، کشف نشده است. این ترکیبات

هاي مغناطیسی جذاب هستند، در حالی که ها براي نیروي الکتریکی و کاربردآن .همسانگرد بزرگ دارند

  .کندمی مندعالقه الکترونیک اسپینیرا براي  هازیستی ابررسانایی و مغناطیس آنهم
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 يکثیري درباره هايهبین ساختار و ابررسانایی است. با خالصه کردن داد يموضوع مهم دیگر رابطه

ساختار  هاين، محققین رابطه خاصی بین پارامترپایه آهدماي بحرانی براي ابررساناهاي برساختار بلور و 

) از الیه آهن As,P,Se,Teنوعی بین ارتفاع آنیون (در مورد  يرابطه کشف کردند. یکی از بارزترین Tcو 

ارتفاع  FeTeبه  FeSe,FeAs,FePدر تبدیل از  ه است،و دماي بحرانی است. ارتفاع به نوع آنیون وابست

  رسم شده است.حسب ارتفاع آنیون از الیه آهن دماي گذار بر )3-1(در شکل  .یابدمیافزایش 

  

  )2015. (جانسون و همکاران، گذار و ساختار يدما ي) : رابطه3-1شکل(                       

وال کمتر از دماي معم شان، دماي بحرانیFePپایه ناهاي برارتفاع نسبتا کوتاه در ابررسا دلیلبه

چون عنصر فسفر با آرسناید جایگزین  ،LA1111هاي براي مثال در فاز هستند. FeAsپایه بحرانی براي بر

ایش یافته است. براي فاز افز ،مطابق با افزایش ارتفاع ،کلوین 26به  7از  آوريطور شگفتهب Tcشده، 

دهد. م افزایش میانگسترو 38/1ارتفاع را به حدود  Laبا  Nd, Sm هاينیز تعویض FeAsپایه بر 1111

در بین  ايو به یک بیشینه یابدکلوین افزایش می 56کلوین به  26طور ناگهانی از هدماي بحرانی ب

0.7OAsbFeT ، دماي بحرانی ترکیباتی از قبیل، بعد از عبور از این بیشینهرسدپایه آهن میهاي برابررسانا

،2sA2eF0.4K0.6aB جانسون و  .یابددیگر، کاهش می يدر تبدیل به ماده شان.... با افزایش ارتفاع و)

  )2015همکاران، 
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 111و  122و  111براي  رسدنظر میبیشتر دماي بحرانی به ارتفاع به وابستگی ،نتیجه عنوان یکهب

ت ئاانحراف از منحنی وجود دارد. برخی استثناکمی  42622براي داده  فراگیر باشد، با وجود این 11و 

در  FeSeپایه ل فیزیکی جدید در ابررساناهاي بروجود دارد که ممکن است حاکی از وجود برخی اصو

   باشد. FeAsپایه مقایسه با ابررساناهاي بر

   LaTmPnOجزئیات الکترومغناطیسی  - 1-6

 5وه با یک آنیون گراست)  6گروه  همان LaCuOCH )CHدر  - 2با بار  6گروه  وقتی یک آنیون

 (فلز انتقال) mTگذار کاتیون فلزي  اتواند بمی 103dبا ترکیب الکترونی  uC+،شودمیجایگزین  -3با بار 

وجود دارند که  )5(گروه  Pnو  Tmبرخی از ترکیبات فلز داخلی بین  + تعویض شده باشد.2با بار 

مغناطیسی از ساختار خواص الکترو ظار داشتیم که نقشتانبنابراین خواص مغناطیسی متفاوت دارند. 

بود که تحقیقات روي  ايافزایش پیدا کنند، این انگیزه LaTmPnOدر ترکیب  TmPnالکترونی دو بعدي 

که به مرور زمان   LaTmPnOمغناطیسی جزئیات الکترو )4-1(شکل  شروع کنیم. را این سري از مواد

  .دهددست آمده را نشان میهب

  

 )2015(جانسون و همکاران،  .PN= P, Asو  فلز انتقال 3d گذار فلزي ): 4-1( شکل                        
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به صورت،  Tmدر  3dالکترون  طور موثري با تعدادهست که جزئیات الکترومغناطیسی بواضح ا

اطیس اما ابررسانا و فلز پارامغن Co، فرو مغناطیس فلزات براي Mnفرومغناطیس نیمه رساناها براي آنتی

، بین سیستم فسفر و آرسناید وضعیت کامال است Tm=Feوقتی . کندتغییر می ،Niدر دماهاي کم براي 

، این دهدکلوین را نشان می 4مغناطیس است و گذار ابررسانشی در یک فلز پارا LaFePOمتفاوت است، 

بفردي را ستگی دمایی منحصرواب LaFeAsOاز سوي دیگر، یکسان است.  LaNiOCHتقریبا با رفتار 

- مغناطیس پائولی در دماهاي بزرگ است، اما وقتی دما کاهش مییک فلز پارا دهد این ترکیبنمایش می

، به یک افتدکلوین اتفاق می 160یک کاهش ناگهانی در مقاومت و پذیرفتاري مغناطیسی حول  یابد

برد دارد و ، نظم اسپینی بلند3dفرد  هايلکترونبا تعداد ا Tmسیستم  .یابدو بعد افزایش می رسدکمینه می

مغناطیس هاي زوج یک فلز پاراداد الکترونبا تع Tmدر حالی که سیستم  دهدابررسانایی را نمایش نمی

  .دهدپائولی است و ابررسانایی را نمایش می

  نظم مغناطیسی - 1-7

ماي نیل با بردار موج دقیقا یکسان مغناطیسی زیر دفروآنتی موج اسپینیتقریبا همه ترکیبات مادر یک 

، چپ) نشان داده شدهقسمت ( ) 5-1(آهن در شکل  هاياسپین اتمبندي دارند، این مشابهت بیشتر پیکره

  شده است. گزیدهجاي هاياسپین هايهمکنشه محل مباحثات جدي براي اهمیت براین گفت

  

  )2013. (کوردیوك، 122و  11سی در ): نظم مغناطی5-1شکل (                               

اي : وقتی سطح فرمی آشیانهموافقموافق و مخالف روي این مسئله وجود دارد.  دو استداللاز تجربه 

وجود دارد، و وقتی  موج اسپینی) یک NaFeAs 122و دیگر ترکیبات خانواده  BFAاست ( واضح
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نظم مغناطیسی  ،متریک)استوکیو LiFeAsو  BFCAابررسانشی،  BKFAضعیف یا غایب است ( آشیانه

با  ،راست) قسمت )1-5((شکل  دهدنظم اسپینی مختلفی نشان می eT1+YeF: مخالفوجود ندارد. 

نتیجه بگیریم که  قیه دارد. بنابراین ممکن استوجود این توپولوژي سطح فرمی خیلی مشابهی با ب

راست و همیشه طور سرزي که بهواضح نیست اما چیهنوز  FeAsمکانیسمی براي نظم مغناطیسی در 

-نظم مغناطیسی همیشه مجاور با فاز ابررسانشی است واغلب با آن هم است، این است که  مشاهده شده

- راه گونه ( هم –راه  ،هاي مغناطیسی در آهنبینیم که گشتاورها میبا کوپراتدر مقایسه  .کندزیستی می

 مادر فاز ،هاکوپرات در) هستند. Up-Downپایین ( -االب ،هادر صفحه) ولی در کوپرات ردیفهمو  تراز

آنتی فاز یآهن ابررساناهاي براي ،هستند گزیدهجاي هاالکترون که است مات عایق فرومغناطیسیآنتی

  )2013(کوردیوك،  .ماندمی باقی فلزي فرومغناطیسی

        هاکه آیا آناین اول .نمایددو سوال مهم به ذهن خطور می هاحال در مورد نظم مغناطیسی آهنی

هاي رسانش یکسانی نو ابررسانایی از الکترو که آیا مغناطیساین دوم ؟میکروسکوپیکی دارندزیستی هم

طور همربوط است و ب "گزیدهجايمقابل سیاري در "موضوع دوم به مسئله ؟ آینددست میهاستنتاج و ب

به  هاهوط به همگنی نمونه است و در برخی نوشتشد. موضوع اول مربخواهد بحث مفصل در فصل سوم 

 تصویر يوسیلهه، همگنی حالت ابررسانشی بBFCAهاي ره شده است، مخصوصا، براي بلورآن اشا

دیگر ترکیب  متر اثبات شد.تا حد مقیاس زیر نانو 6NMR يوسیلههمتر و بمیکرو 2 پتیک تا حدامگنتو

122 ،BKFA، وي مقیاس مغناطیسی و ابررسانشی ر هايکیک ناحیههمگن شناخته شده و برخی تفنا

 يوسیلهه، گزارش شده اما ب2eS1.6eF0.8K، 245متر یافت شده است. شواهد همگنی براي خانواده نانو

  مشابه تایید نشده است. هايمغناطیسی روي نمونه گیرياندازه

                                                
6Notron Magnetic Resonance  
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  هاي اسپینخیزوافت - 1-8

رن گال مدچترین موضوعات حل نشده در فیزیک ماده ابررسانایی دماي باال بدون شک یکی از مهم

 نتریهاي اسپین براي ابررسانایی دماي باال یکی از کلیديخیزواست. مشخص کردن نقش افت

ندگی پراکات آزمایش يوسیلههطور مقدماتی برساناهاي آهنی به. دینامیک اسپین در ابرموضوعات است

رون طیسی نوتتشدید مغنا هايگیرياندازه يوسیلههرد بن آشکار شده، و در برخی مواکشسانوترون نا

راستی رنسبتا به س  "غیر آالییده"و  "ترکیب مادر" هايدر این ترکیبات تعریف فرآهم شده است.

ز دیگري ا جزئیات ابررسانایی یا  "آالییدهنا"دلیلی نیست که برخی ترکیبات  نیست، این تنها هاکوپرات

) Mott(ات یقتی که قابل بحث است فیزیک مچنین از حقبلکه هم دهدشان مینظم آنتی فرومغناطیسی ن

یس هایزنبرگ فرومغناطبه داخل آنتی هایا الکترون هایک تصویر طبیعی از آالیش حفره هادر کوپرات

آهنی  يهاسانافرومغناطیسی و اثر آالیش در ابرردر حالی که ریشه و اصل نظم آنتی ،دهدکالسیکی می

  .رسدنظر میین حال ذکر سه نکته زیر ضروري بهبا ا محل بحث است.هنوز 

هاي اسپین و ابررسانایی مشاهده شده است، حداقل در دو خیزوبستگی بین وزن طیفی افتهم ،اول

 يوسیلههبگونه، مغناطیسفرومادر داراي نظم آنتی وقتی ترکیبات) xFx-1OLaFeAs  و BFCAمورد (

 .دنشومی پدیدنا همحفره و ابررسانایی با اي، سطح فرمی آشیانهز حد آالییده شودآالیش الکترون بیش ا

و  اندي ساختار نواري الکترونی کامال تعریف شدهوسیلهههاي اسپین بخیزوکه، افت اياین موضوع با ایده

اسپین حالت اي هبستگی بین برانگیختگی، همدوم ، سازگار است.کندنقش مهمی  در ابررسانایی بازي می

، یک سوم آهنی مشترك است. هايابررسانا يکه در همه است و ساختار الکترونی کشف شده بهنجار

حالت ابررسانشی، مشاهده شده و در  7cSFeسپین در برخی ترکیبات خیز اودر طیف افت "تشدیدپیک "

ر نظم ابررسانشی قلمداد شده متان مدرك و دلیل تغییر عالمت پاراعنوبرخی از نویسندگان به يوسیلههب

گرایی آن از طریق تغییر وا يوسیلههرفتاري دینامیک اسپین، بتشدید اسپین، تشدیدي در پذی است.

                                                
7Superconductor eF  
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براي مشخص کردن  .افتدمختلف سطح فرمی اتفاق می هايعالمت پارامتر نظم ابررسانشی روي قسمت

مشاهده شده در  "پیک تشدید "ربوط بهآن م هادر کوپرات کنیم کهنقش آن در ابررسانایی توجه می

گاف  d-waveبراي تقارن  هاییعنوان یکی از استداللکندگی نوترون نا کشسان است، و بهپراآزمایشات 

- اعالم شده است، و به ±S، پیک تشدید بیشتر براي گاف FeSc. در شودابررسانشی در نظر گرفته می

و  5eS2eF2bR، و BKFA ،BFCA، x-1TexSe1+yFeت براي برخی از ترکیبا 8INSراستی، پیک در طیف 

ي وسیلهري دینامیکی تنها بهحال، باید این را هم بدانیم که پیک در پذیرفتاهربه غیره مشاهده شده است.

عنوان (تابع لینهارد)، که، به برهنهتاري به پیک در پذیرف تواندبلکه می آیدنمیوجود تشدید اسپین به

که در  کنیمدر مقام مقایسه اشاره می تابع گرین الکترون است، مربوط شود. بستگیاي از خود همنتیجه

منظور  يوسیلهي برجسته فقط باالي گاف طیفی، بهبرخی از ارجاعات، نشان داده شده که ساختار گنبد

بهی خیلی مشا يساختار گنبدي نتیجه .شوددر حالت ابررسانشی، ظاهر می کردن به دام اندازي شبه ذرات

هستند.  تردارد، گرچه ارتفاع و وزن پیک در حالت بعدي خیلی بزرگ S± waveبا پیک تشدید در حالت 

 INSکه به منظور حمایت سناریوي تغییر عالمت، نه تنها حضور پیک در طیف  دهداین نشان می

اسپین در  خیزوطور خالصه طیف افتبه ضروري است بلکه باید وزن طیفی آن نیز در نظر گرفته شود.

cSFe  9در اولین نگاه باcSCuبستگی با ساختار الکترونی مشابه است. اما این ظاهر و هم هاي، در جمله

روي  PE گیريهاي پراکندگی نوترون و اندازهتفسیر به دقت و تالش بیشتري نیاز دارد. ترکیب تحلیل

0.5eT0.5eSeF مناسب سازگار با نار بردار موج ، در حالی که تشدید اسپین دکه ابررسانشی نشان داد

 توانندنمی ايسطح فرمی آشیانه هايو نه مدل موج اسپینی هايافتد، هیچ یک از مدلاتفاق میآشیانه 

اوربیتال را کلیدي  هايکنشو برهماسپین  شدگیتوصیف کنند. نویسندگان جفت پاشندگی مغناطیسی را

 )2013دیوك، (کور .کنندتوضیح این رفتار پیشنهاد می براي

                                                
8Inelastic Notron Scatering   

9Superconductor uC   
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  شدگیهاي جفتمدل - 1-9

شدگی در ها، پیشنهاد شده که جفتهاي آهنی و کوپراتفاز ابررسانا هاي دیاگرامبرپایه مشابهت

FeSc سپس با  آید.خیزهاي اسپین با تغییر عالمت در پارامتر نظم ابررسانشی به میان میوافتتوسط  نیز

توان متوجه شد که تقارن تغییر عالمت باید از تقارن ها، میدقت در هندسه سطح فرمی این نوع ابررسانا

d-wave شدگی جفتي وسیلههتواند بها متفاوت باشد و میکوپرات S-wave عالمت با یک  یافتهتعمیم

هاي مختلف سطح فرمی ارضا شود. امروزه بیشتر محققین اعتقاد دارند معکوس پارامتر نظم بین آشیانه

د، این مورد حداقل در ابررساناهاي اندکی آالیش یافته و نیز بهینه آالیش یافته صدق دار S± گاف، تقارن

تواند از آن چیزي شدگی  میکند که فیزیک جفتاثبات می FeScsمطالعات کثیر ابررسانایی در  کند.می

تر ي، پیچیدههاي الکترونی کم انرژچنداوربیتاله برانگیختگی ي ماهیت چندبانده/وسیلههشد بکه فکر می

گاف و تقارن  هاالکترون نشدجفت خانواده ابررساناهر دو در که  آن، این است شود. نتیجه مطلوب

جربی روي داده ت دافعه کولمبی  است. خیز اسپین ووغیر بدیهی بین تبادل افت سازوکاراي از یک نتیجه

اي به سانشی با تغییر اساسی از خانوادهدهد، ساختارهاي گاف ابررخیلی غنی را نشان می ابررسانایی رفتار

چنین استدالل هم شود.ها به عنوان تابعی از آالیش یا فشار ظاهر میخانواده دیگر و حتی داخل خانواده

در این ترکیبات اثر  راه گونه) –(راه  دارطرح زیستی ابررسانشی و مغناطیسشده که حضور ناحیه هم

 ذار مرتبه اول بین یک مغناطیس خالص و ابررسانشی خالص، براياست، زیرا یک گ ±S گاف انگشتی از

آید، می ARPESاز  ي کهاز سوي دیگر چندین استدالل متضاد خیلی بیشتر محتمل است. ++S گاف

 ±Sهاي ي توافق با مدلاراست، که ب LiFeAsفونون در  –شدگی قوي الکترون مدرك جفت وجود

ها کمک فونون يوسیلههخیزهاي اوربیتال که بوبرپایه افت ++Sهاي تواند با مدلمشکل است اما می

  دهد.را نشان می LiFeAsتقارن گاف در  )6-1(شکل  شده، وفق داده شود.
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وسط)، ( Bو  Aهاي برش هاي تجربی در طول): سطح فرمی تجربی (سمت چپ)، پاشندگی6-1شکل (

  )2013کوردیوك، ( توزیع اندازه گاف ابررسانشی روي سطح فرمی (راست).

براي ابررساناهاي متعارف پارامتر  در ابررساناها از این قرار است:  شدگیهاي جفتطور کلی انواع مدلبه

است و  S++صورت به 2MgB، براي ابررساناي Wave-dاست، براي ابررساناهاي مسی  Wave-Sنظم 

  اند.ها نشان داده شدهلاین مد )7-1(شکل باشد. در می ±Sنهایتا براي ابررساناهاي آهنی 

  

 ±S) پارامتر نظم d، (++S) پارامتر نظم c، (d-Waveگاف  S-Wave ،(b)پارامتر نظم  (a)): 7-1شکل (

  )2010اف و همکاران، (عظیم
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