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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اندارداسکت  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

ه بک  92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .دشو می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی  بی استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن ناطمینا برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  مانجا و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين کمیسیون فني 

 "مواد نانو ساختار يافته  : 4 قسمت  – نامه  واژه –فناوري نانو  "

 

 نمايندگيسمت و/ يا  رئیس: 
 مهوش سیفی،

   کمیته فنی متناظر فناور  نایب رئی )کارشناس ارشد مدیریت دولتی(

 نانو

  دبیر:

 اعظم ،رحیمی

 (شیمیدکترا  )

 

 پژواشگاه پلیمر وعضو ایئت علمی  

 پتروشیمی ایران و عضو گروه تخصصی 

 شیمی فرانگستان زبان و ادب فارسی 

 

 ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا: اعضاء

 
 مایفر ،آگند

 )کارشناس ارشد شیمی(
 

 

 

 شگاه مال  اشترعضو ایئت علمی دان

 

 اسحمی پور، الهه

 )کارشناس ارشد زیست شناسی(

 

 پو  پو ، حس 

 (کارشناس ارشد شیمی)

 

 چوخاچی زاده مقدم، امی 

 )کارشناس ارشد مواد(

 

 

 

 سعه فناور  نانووکارشناس ستاد ویژه ت

 

 

 کارشناس ستاد ویژه توسعه فناور  نانو

 

 

 کارشناس ستاد ویژه توسعه فناور  نانو
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 گفتارپیش

اا  که پیش نوی  آن در کمیسیون "مواد نانو ساختار یافته :2قسمت –نامه  واژه –فناور  نانو "استاندارد 

ه کمیته ملی یسجحاسیزدامی  در  مربو  توسط ستاد ویژه توسعه فناور  نانو تهیه و تدوی  شده است و

قانون اصح   3این  به استناد بند ی  ماده  ،فته استمورد تصویب قرار گر 3/2/1323 مور  فناور  نانو

، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1331مصوب بهم  ماه   استاندارد ایران، سازمان ملی قوانی  و مقررات 

 می شود.

برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، 

ارداا  ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار گونه پیشنهاد  که برا  اصح  و استاند

تکمی  ای  استاندارداا ارائه شود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. 

 بنابرای  باید امواره از آخری  تجدید نظر استانداراا  ملی ایران استفاده کرد.

 منبع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است:

ISO/TS 80004- 4: 2011, Nanotechnologies –Vocabulary-Part4: Nanostructured materials 
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  مندرجاتفهرست 

 صفحه                                                                                                                    عنوان

                                                                                 ب                                                                                            استاندارد ازمان ملی سآشنایی با 

ن فنی تدوی  استاندارد                                                                             جکمیسیو  

ه                                                                                                       پیش گفتار  

و                                                                                                             مقدمه  

1                                                                                     اد  و دامنه کاربرد     1  

1                                                                                             مراجع الزامی      9  

             1                                           رمورد استفاده در توصیف ماده نانوساختاات اصلی اصطحح     3

3                                              اا  ماده نانو ساختاریافته ی برا  توصیف گروهاتاصطحح     2  

              3                                                                     پیوست الف )اطحعاتی( واژه نامه      3 

کتابنامهپیوست ب )اطحعاتی(     6                                                                        2      
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 مقدمه

تعریف استاندارد فنی در ای  زمینه، اد  از ای   اتحطحجه به رشد دانش علمی و افزایش تعداد اصبا تو

با ساختاراا  داخلی یا ساختاراا  یافته ساختاراست. مواد نانوساختاریافته مهم برا  مواد نانو اتاصطحح

توانند  ارجی نانومقیاس( میشوند. نانو اشیا )ماده دارا  ی ، دو یا چند بعد خ سطحی نانومقیاس مشخص می

 باشند. یافتهنانوساختار

، كاا  تشکی  دانده بلور اا یا مولکو بعد  از اتم هاا  س ی  ماده را به صر  خوا  بلور  آن )آرایه

ا ،  ا ، فص  مشترك مرزدانه شک ، مرزاا  دانه شک  یا شبه بی اا در فازاا  بی کوتاه دامنه اتم نظم

ا  که  بند  کرد. در مقاب ، مواد  با توزیع اندازه دانه طبقهیافته اید به عنوان نانوساختارایی، غیره(، نبج ابهن

اا  نانومقیاس، رسوبات نانومقیاس )یعنی  وزنهبلوری ( باشند، حفره یا رواا نانومقیاس )نان کسر عمده دانه

 "یافتهنانوساختار"ه عنوان بند  ب طبقه اا  کافی ی  ماده را برا  اشیا در ی  ماتری  جامد( ویژگینانو

به امی  ترتیب، تقریبا امه مواد امواره  .(19923استانداردملی ایران،  ،29-9 تعریف، دارند. )نانوماده

لی اصح  قبسطوحی که با قصد  فقط اا  شیمیایی یا شک  شناختی نانومقیاس دارند. سطوحی با ناامگنی

داشته باشند مشخصه  یمیایی یا شک  شناختی نانومقیاساا  ش تا ناامگنی اندشده یا بافت خاصی یافته

                                                                        داند. میبه مواد نانومقیاس را 

  ای  استاندار  شام  پنج گروه مواد نانوساختاریافته است :

 پودر نانوساختار، -1

 ،چند سازهنانو -9

 نانوکف جامد، -3

 انومتخلخ ،ن ماده -2

 سیا . کنشنانوپرا -3

 3-3تا  1-3که در بنداا   اند زیر گروه نیز تعریف شده اتتعداد  اصطحح ،هوبرا  برخی از ای  پنج گر

اا  دیگر زیر گروه و ا اا کام  نیستند و گروهاا و زیرگروه. ای  گروهای  استاندارد منظور شده است 1شک 

 افزوده خوااد شد.استاندارد اا  بعد  ای   در ویرایش
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 د.نشو تعريف مي استاندارد که در اين  يافتههاي مواد نانوساختارگروه -2شكل 

 

ا( در توزیعی غیرتصادفی )که نظم کوتاه ه)یا انبواه یا کلوخه آن ااا ار دو، نانواشی شدر نانوپودراا و نانوپراکن

اند. امچنی ، معلوم شده است که در بسیار  موارد نانو  رتیب یافتهت( کند دامنه یعنی ی  ساختار ایجاد می

ویژه مایعات قطبی( در ی  الیه مرز  نازك رو  ه اا  مایع )ب اشیا )یا انبواه یا کلوخه آنها( با مولکو 

. کندتغییر می "نانوساختار"امگنی خوا  در مایع براساس ی   کنش خوااند داشت. سطح ار ذره برام

 شیمیایی آشکار کرد.  –اا  فیزیکی  گیر  توان با اندازه را می ای  آثار

ا  بی  نانواشیا  درون آن وجود  کند و ایچ ارتبا  ویژه از سو  دیگر، چنانچه محیط مایع مث  زمینه رفتار

شود، بلکه تنها مجتمعی از  محسوب نمی "نانوساختار"در ک  خود  ا  1هقینانو تعل چنی نداشته باشد، 

ا  که اینجا تعریف شده است، به صورت  گونه به هی  مفهوم اصطح  نانو تعلیقدآید. ب یا به شمار مینانواش

گیر  ای  است  شود. در ک ، نتیجه تعریف می شیئا  شام  نانو واسط بی  ماده نانوساختار و مادهحدمنطقه 

ربرد جار  و در حا  گسترش آن منظور شود، که دلی  آن کا استانداردباید در ای   "هنانوتعلیق"که اصح  

 در توصیف مواد در ای  زمینه است.

                                                 
1- Nanosuspention 

ماده 

 نانوساختاريافته

 

 

 
 

3-3 

 نانوکف جامد

3-1 

 پودر نانوساختار

3-2 

 نانوچند سازه

3-4 

 نانومتخلخل ماده

3-5 

 السی نانوپراکنش

  صطالحاتا

 عمومي

 نانوساختار

 نانوفاز

 نانومتخلخ 

 نانوپراکنش
 نانوکف
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 مواد نانو ساختار يافته :4قسمت –نامه   واژه –فناوري نانو 

 

 

 نه کاربردهدف و دام         2

ه در آن ی  یا چند نانو است ک در زمینه فناور  اصطححات و تعاریف مواداد  از تدوی  ای  استاندارد ارائه 

اد  از ارائه ای  تعاریف  داد. و خواصی وابسته به اندازه نشان مینانومقیاس است در محدوده  هجزء ماد

 .ای  تعاریف ارتبا  دارنداست که با  یاا و افراد در صنعت و اشخاصساز  ارتباطات بی  سازمان ساده

در  یی یا ترکیباا  توپوگراف داشت  ویژگیبند  ماده به عنوان نانوساختاریافته براساس صر   طبقه

اند  دارا  ساختار داخلی یا سطحی ساختاریافتهبند  شده به عنوان نانو مواد طبقه .نیست درستنانومقیاس 

نیز  شنانوپراکندر ای  استاندارد اا یا رسوبات آن نانومقیاس است.  بند ، حفره اا، دانه که بخش عمده ویژگی

اند، لزوما مواد نانوساختاریافته به شمار  ساختاریافتهیا نانو یئشکاالاایی که دارا  مواد نانو.تعریف شده است

 آیند. نمی

 مراجع الزامي        1

مدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدی  ترتیب آن 

و/یا تجدید نظر ، اصححیه شوند. درمورد مراجع دارا  تاریخ چاپ جزئی از ای  استاندارد محسوب می مقررات

اا  بعد  آن مورد نظر ای  استاندارد نیست. با ای  حا  بهتر است کاربران ذینفع ای  اا وتجدیدنظر

در  امکان کاربردآخری  اصححبه اا وتجدید نظراا  مدارك الزامی زیر را مورد بررسی قرار داند. استاندارد

آخری  چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارك الزامی ارجاع داده  مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر،

 شده مورد نظر است.

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 اا، اصطححات و تعاریف اصلیواژه -، فناور  نانو1321: 19923استاندارد ملی  1-2
                      2-2 IS0 80004-1: 2010, Nanotechnologies- Vicabulary- Part1- Core terms   

 

 يافتهمورد استفاده در توصیف ماده نانوساختار پايه اتاصطالح     3

3-2 

   ((Nanoscale                                                                                                                          نانومقیاس 

 است. nm 199تا  nm 1ده اندازه تقریبی محدو

 
چنی  خواصی ای  حدوده اندازه   برا و توان برونیابی کرد که لزوما از اندازه بزرگتر به کوچکتر نمیی را خواص -2يادآوري 

 است. یبیتقر

اا عنوان نانو  از اتمکوچ    اا گروه ای( مطر  شده است تا به ت  اتم  nm  1 بای)تقر فیتعر  یدر ا ینییحد پا -1يادآوري 

 .شد یبرداشت م  یچن ینییعناصر نانوساختار داده نشود که در نبود حد پا ای یشئ
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  ISO/TS 80004-1: 2010 ] ،1-9تعریف [

 
3-1 

 (Nano-object)                                                                                                                                         يئنانوش

 (1-3است ) نانومقیاسا  که ی ، دو یا سه بعد خارجی آن  ماده

 
 ست. امجز نانومقیاساصطححی عمومی برا  اشیا    – يادآوري

  ,ISO/TS80004-1: 2010 ]3- 9تعریف [

 
3-3 

                                                           (Nanomaterial)                                                                                                                                نانوماده

 نانومقیاس( یا ساختار داخلی یا ساختار سطحی آن 1-3است ) نانومقیاسا  که ار بعد خارجی آن  ماده 

 است.

 
 ( است. 11-3) يافتهماده نانوساختار( و 9-3) نانوشیئي شام  اصطح  عمومی ای   – يادآوري

 

3-4 

 (Nanoparticle)                                                                                                                                        نانوذره

 (.1-3است )نانومقیاس  بعد خارجی آن ( که ار سه9-3) نانوشیئي

 
به کوتااتری  محور نانو شیئی تفاوت زیاد  )نوعا بیش از سه برابر( داشته  رچنانچه نسبت طو  بلندتری  محو – يادآوري

 به جا  نانوذره باید بکار رود.( 6-3) نانوصفحهیا  (3-3) نانولیفباشد، اصطح  

 ]19923 استاندارد ملی ایران، ،  99-9تعریف [

 
3-5                                                                                                                                                 

                                                                                                                          (Nanofibre)                                                                                                                                              نانولیف

از دو بعد خارجی ربعد سوم بسیار بزرگت و است مشابه و نانومقیاسدو بعد خارجی  که( 9-3) نانوشیئي

 است. دیگر 
 گرفته شده است. 21-9تعریف  19923از استاندارد ملی ایران،  – يادآوري

 
3-6 

                           (Nanoplate)                                                                                                                                         نانوصفحه

 ( و دو بعد خارجی دیگر آن بسیار بزرگتر است.1-3) نانومقیاسبعد خارجی آن  ی ( که 9-3) نانوشیئي
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 کوچکتری  بعد خارجی ضخامت نانوصفحه است. -2يادآوري 

 شود. فته میبت به بعد نانومقیاس با تفاوتی بیش از سه برابر در نظر گرسدو بعد بسیار بزرگتر ن -1يادآوري 

 .نیستندابعاد خارجی بزرگتر لزوما نانو مقیاس  -3يادآوري 

 ] 19923ستاندارد ملی ایران، ، ا 93-9تعریف  [

 
3-7                                                                                                                                                 (Aggregate) 

                                             انبوهه

تواند بطور  ا  شام  ذرات جوش خورد یا پیوند شده قو  که مساحت سطح خارجی حاص  آن می ذره

 تر باشد. اا  سطح محاسبه شده برا  ت  ت  اجزا کوچ چشمگیر  از مجموع مساحت
یا نیرواا  ناشی از تف اشتراکی اند، مانند پیوند  دارد نیرواا  قو  را یکپارچه نگه می نیرواایی که ی  انبواه -2يادآوري 

 . جوشی یا گره خوردگی فیزیکی پیچیده

 نامند. انبواه را ذرات ثانویه و ذرات منشا اصلی آن را ذرات اولیه نیز می -1يادآوري 

 ] 19923استاندارد ملی ایران،  ، 1-9 تعریف[
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         (Agglomerate)                                                                                                                                          کلوخه

آن  منتجهاایی دوتایی که مساحت سطح خارجی  اا یا مخلو  ا  از ذرات با اتصا  سست یا انبواه مجموعه

 اا  سطح ت  ت  اجزاست. جموع مساحتمشابه م

 
طور گره  اند، مانند نیرواا  وان در واس و امی  دارد نیرواا  ضعیف نیرواایی که کلوخه را یکپارچه نگه می -2يادآوري 

 خوردگی فیزیکی ساده.

 نامند. اا را ذرات ثانویه و ذرات منشاء اصلی آن را ذرات اولیه می کلوخه -1يادآوري 

 ]19923 استاندارد ملی ایران، ، 3 -9تعریف [ 
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 (Nanostructure)                                                                                                                                 نانوساختار

 ( است.1-3) مقیاسونان حیهاا  سازنده مرتبط با ام که ی  یا چند بخش آن در ناساختار  شام  بخش
 .شود تعریف می ،نشانه ی  ناپیوستگی در خوا  است کهبا مرز   محدوده ا  – يادآوري

  , IS0 80004-1: 2010 6 -9تعریف[ 

3-21 

      (Nanostructured)                                                                                                                    نانو ساختار يافته

 ( است.1-3) نانومقیاس ساختار داخلی یا سطحی نوعی
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 شود. ( توصیه می9-3) نانوشیئي چنانچه ابعاد خارجی نانومقیاس باشد، اصطح  – يادآوري
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 (Nanostructured materials)                                                                                           مواد نانوساختاريافته

 (.1-3است ) نانومقیاسمواد  که ساختار داخلی یا سطحی آنها 

 
 شود. ( توصیه می9-3) نانوشیئيچنانچه ابعاد خارجی نانومقیاس باشد، اصطح   -2يادآوري 

 گرفته شده است. IS0 80004-1: 2010 ،3-9از تعریف  -1يادآوري 
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 (Nanophase)                                                                                                                                          فازنانو

جن  در ی   ام محدوده ا  متمایز از نظر فیزیکی یا شیمیایی است یا اصطححی جمعی است برا  ناحیه

 .(1-9)ندانانومقیاس ه از لحاظ فیزیکی متمایزند و نواحی متمایز دارا  ی ، دو یا سه بعدماده ک
 

 سازد. ی  نانو فاز را میوارد شده است در فاز دیگر  که(9-3)ییاشیانانو – يادآوري
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 ((Nanopore                                                                                                                                        تخلخلنانو

 ( که دارا  ی  گاز یا مایع است. 1-9)مقیاس ونان ا  با دست کم ی  بعد حفره

 
یا کمتر(،  nm 9کند. مفهوم نانوتخلخ  با میکروتخلخ  )تخلخ  با عرض حدود  شک  و محتوا  حفره تغییر می -2يادآوري 

( امپوشانی nm 39( و ماکروتخلخ  )تخلخ  با عرض بیشتر از nm 39تا  nm 9عرض بی  حدود تخلخ  با )تخلخ  مزو

 .مراجعه شود ISO/15901-3: 2007 استاندارد دارد. به

 شود )تراوایی(. اا ارتبا  داخلی مناسبی داشته باشند انتقا  مواد از میان آنها ممک  می ارگاه نانو تخلخ  -1يادآورري 

 
3-24 

                                                    (Nanodispersion)                                                              شپراکننانو

( در ی  فاز پیوسته با ترکیب متفاوت پراکنده 19-3) نانوفاز( یا ی  9-3) نانواشیاا  که در آن  ماده

 .است شده

 
3-25 

                                                                              (Nanofoam)                                                   نانوکف
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ا  با چگالی بسیار کمتر دارا   نتیجه آن ماده عاماتری  مایع یا جامد که با فاز گاز  دومی پر شده که نو

 نانوفاز (، یا ی 1-3) نانومقیاسشود، مثح دارا  دیواره و جداراا   ( می19-3) افتهساختاريماتریسی نانو

 اا  )نانو کف بسته( نانومقیاس یا ار دو. ( شام  حباب19-3گاز  )

 

4 

 هاي ماده نانو ساختار يافته ي براي توصیف گروهاتاصطالح
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 (Nanostructured powder)                                                                                                    ساختاريافتهوپودر نان

( یا سایر ذرات 1-1-2) هاي نانوساختاريافته انبوهه(، 9-1-2) نانوساختاريافته هاي کلوخهپودر شام  

 .است (11-3) ماده نانوساختاريافته

 
مرجع  ،1991رود )به تعریف بکار می mm 1ذرات مجزا، معموال در اندازه کمتر اصطح  پودر به معنا  تجمعی از  – يادآوري

 .(ای  استاندارد مراجعه شود 2

 

 
4-2-2 

  (Nanostructured aggregate)                                                                                             يافتهرساختاانبوهه نانو

 شود. ( تشکی  می9-3) اشیانانو ( از3-3) انبوهه

 
 توانند نانو اشیا را راا سازند. اا به آسانی نمی طب  تعریف، انبواه – يادآوري

 
4-2-1 

 Nanostructured agglomerate))                                                                                         کلوخه نانوساختاريافته

 است.(19-3) نانوساختاريافته( 3-3) هاي انبوهها  از  ( یا کلوخه9-3) نانواشیااز  (3-3)ا کلوخه

 
4-2-3 

 (Nanostructured core-shell particle)                                                            پوسته نانوساختاريافته –هستهذره 
  

 ( است.1-3) نانومقیاسه یا ضخامت پوسته استه)اا(، که در آن قطر ذره شام  ی  استه و پوست

 ( برتر  دارد.9-3) نانوشیئی  بعد خارجی نانو مقیاس باشد، اصطح   حداق چنانچه  –یادآور  
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4-2-4 

 (Nanostructured capsule)                                                                                              کپسول نانوساختاريافته

 انتقا  داد یا راا سازد.ند، تثبیت ک ،تواند مواد را احاطه ( که می1-3) نانومقیاسپوسته دارا  ضخامت 

 
4-1 

  Nanocomposite))                                                                                                                  چند سازهنانو

 (19-3)نانوفاز اند و دارا  ی  یا چند جامد شام  مخلوطی از دو یا چند ماده که از نظر فاز  جدا شده

 است.

 
 .(شوند مطر  می (2-2)ماده نانومتخلخلآنها زیر عنوان )شوند  نانو فازاا  گاز  مستثنا می -2يادآوري 

شوند مواد نانوچند سازه بشمار  گیر  تشکی  میب( که فقط به وسیله رسو1-3) نانومقیاسمواد با فازاا   -1يادآوري 

 آیند. نمی

 
 4-1-2 

 (Polymer matrix nanocomposite)                                                          )بسپاري(چندسازه ماتريس پلیمرينانو

 پلیمر است. اصلی آن ( که فاز9-2) اي نانوچندسازه
 

4-1-2-2 

 (Polymer clay nanocomposite)                                                                                 يرس نانوچندسازه پلیمري

 ( که دارا  ی  فاز رس نانوساختاریافته است.1-9-2) نانوچندسازه ماتريس پلیمري

 
4-1-1 

 (Metal matrix nanocomposite)                                                                                  نانوچندسازه ماتريس فلزي

 فلز است. اصلی آن فازکه  (9-2) اي نانوچندسازه

 
4-1-3 

 (Ceramic matrix nanocomposite)                                                                       نانوچندسازه ماتريس سرامیک
 سرامی  است. اصلی آن ی  فاز حد اق که  (9-2) اي نانوچندسازه

 
4-3 

 (Solid nanofoam)                                                                                                                             نانوکف جامد
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ا  با چگالی بسیار کمتر است و دارا  ی  ماتری     فاز گاز  دوم که نوعا نتیجه آن مادهماتری  جامد با ی

( گاز  شام  19-3) نانوفازیا  (1-3)نانومقیاسجداره )سلولی(، دیواره،  مانند(، 19-3) يافتهساختارنانو

 یا ار دو است. ، بسته (13-3) کفنانو ،اا  نانومقیاس حباب

 
4-4 

     (Nanoporous material)                                                                                                              ماده نانومتخلخل

 ( است.13-3ماده جامد دارا  نانوتخلخ  )

 
 شک ، بلور  یا مخلوطی از ار دو است. جامد بی -2يادآوري 

اند( و ماده نانو متخلخ  )امچنی   اا اشغا  کرده ( )که در آن بیشتر حجم را تخلخ 3-2) جامد کفنانوتعاریف  -1يادآوري 

 اند( امپوشانی دارد. اا بسته کسر کوچکی از تخلخ در آنها مواد  که 

 
4-5 

 Fluid nanodispersion) )                                                                                                            سیال شنانوپراکن

( در فاز سیالی با ترکیب درصد متفاوت 19-3) نانوفاز ( یا ی 9-3) نانواشیاماده ناامگ  که در آن 

 اند. پراکنده

 
4-5-2 

 (Nanosuspension)                                                                                                                                 هنانوتعلیق

 ( که در آن فاز پراکنده ی  جامد است.3-3) يسیالنانوپراکنش 

 
 ندارد.خود از لحاظ پایدار  ترمودینامیکی بار معنایی در  "هنانو تعلیق"بکارگیر  اصطح   – يادآوري

 
4-5-1 

 (Nanoemolsion)                                                                                           )نامیزه(                        نانوامولسیون

 ( است.19-3) نانوفازی  مایع در آن  حداق ( که 3-2) يسیال پراکنشنانو

 
4-5-3 

 (Liquid nanofoam)                                                                                                                          نانوکف مايع

دوم پرشده است و نوعا به ی  ماده با چگالی  گاز  (19-3) نانوفاز ( که با ی 3-2) يسیال شنانوپراکن

 شود. می منجر بسیار کمتر
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4-5-4 

 (Nano-aerosol)                                                                                                                                     نانوهواسل

 نانواشیا شام که (19-3) نانوفازی  مایع یا جامد  حداق ( دارا  ماتری  گاز  و 3-2) یسیال شنانوپراکن

 است. (3-9)
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 پیوست الف

 عاتي()اطال

 نامه انگلیسي به فارسي واژه

 
 Agglomerate کلوخه

 Aggregate انبواه

 Ceramic matrix nanocomposite چندسازه ماتری  سرامیکی

 Fluid nanodispersion سیا  شنانوپراکن

 Liquid nanofoam کف مایع نانو

 Metal matrix nanocomposite چندسازه ماتری  فلز نانو

 Nano-aerosol اواس نانو

 Nanocomposite نانوچندسازه

 Nanodispersion شپراکننانو

 Nano-emulsion )نامیزه(نانوامولسیون

 Nanofibre نانولیف

 Nanofoam نانوکف

 Nanomaterial نانوماده

 Nano-object نانوشیئی

 Nanoparticle هذرنانو

 Nanophase فازنانو

 Nanoplate صفحهنانو

 Nanopore تخلخ نانو

 Nanoporous material تخلخ مماده نانو

 Nanoscale مقیاسنانو

 Nanostructure ساختارنانو

 Nanostructured ساختار یافتهنانو

 Nanostructured agglomerate یافتهکلوخه نانوساختار

 Nanostructured aggregate انبواه نانو ساختار یافته

 Nanostructured capsule یافتهکپسو  نانوساختار

 Nanostructured core-shell particle یافتهپوسته نانوساختار -استه ذره

 Nanostructured material یافتهماده نانوساختار

 Nanostructured powder یافتهپودر نانوساختار

 Nanosuspension هتعلیقنانو

  Polymer clay nanocomposite  )بسپار ( رسینانوچندسازه پلیمر

 Polymer matrix nanocomposite ماتری  پلیمر   نانوچندسازه

 Solid nanofoam نانوکف جامد

 

 



 

19 

 

 بپیوست 

 )اطالعاتي(

 کتابنامه
 

  
ISO/TS 27687:20082), Nanotechnologies — Terminology and definitions for nano-objects — 
Nanoparticle, nanofibre and nanoplate  
 
[2] ISO/TS 80004-1:2010, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 1: Core terms  

[3] ISO 15901-3:2007, Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry 
and gas adsorption — Part 3: Analysis of micropores by gas adsorption  

4] ISO 3252:1999, Powder metallurgy — Vocabulary                           

 

 


