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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 1396شعده در د  معاه   قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد ، ابعال      7سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده داردوظیفۀ تعیین، تدوین، به

ز و مؤسسعا   کع ناعران مرا صعاحب  ،ارشناسان سعازمان کب از کمر یفن  ها ونیسیمکدر ها  مختلف ن استاندارد در حوزهیتدو

،  دیع ط تولیو با توجه به شعرا  یملشود و کوششی همگاا با مصالح آگاه و مرتبط انجاا می  و اقتصاد  دی، تولی، پژوهشیعلم

ننعدگان،  کننعدگان، مصعر   کدیصعاحبان حعو و نفعع، شعامل تول     ۀت آگاهانعه و منصعفان  کو تجار  اسعت کعه از مشعار     فناور

س ینعو  شیشعود. پع  دولتعی حاصعل معی   و غیر یدولت  ها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افعت  یاز در شعود و پعس   یمربوط ارسعا  مع    ها ونیسیمک  نفع و اعضا به مراجع ذ یایران برا  نارخواه یمل  استانداردها

( ایران چعا  و  ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل ۀتیمکشنهادها در ینارها و پ

 شود.یمنتشر م

کننعد   یه مع یع ن شعده ته یعی ت ضعوابط تع ینیز با رعا صالحذ مند و  عالقه  ها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یع ن ترتیشعود. بعد   چعا  و منتشعر معی    ایعران  یملع  ب، بعه عنعوان اسعتاندارد   یو درصعور  تصعو   یبررس ،طرح یملدرکمیته 

اسعتاندارد مربعوط    یملع  ۀن و در کمیتیتدو 5 رۀایران شما یملاستاندارد  را مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یرس بیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل  ران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) المللی الکتروتکنیعک  کمیسیون بین ،1

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غعاایی  4است و به عنوان تنها رابط 3

در کشعور   5

ن یشعور، از آخعر  کخعا     هعا   ازمنعد یو ن یلع کط یایران ضمن تععوجه بعه شعرا    یمل  ن استانداردهایتدوکند. در  فعالیت می

 شود. گیر  می بهره یالملل نیب  جهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم  ها شرفتیپ

کنندگان، حفع  سعالمت    مصر ت از یشده در قانون، برا  حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضع   ، اجعرا  و اقتصعاد  یطع یمح سعت یت محصعوت  و مالحاعا  ز  یع فکینعان از  ی، حصو  اطمیو عموم  فرد یمنیو ا

  ایران را برا  محصوت  تولید  داخل کشور و/یا اقالا وارداتی، با تصویب شعورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار     یملاستانداردها  

و  یصعادرات   اتهعا کاسعتاندارد    شعور، اجعرا  کمحصعوت     بعرا  یالمللع  نیبع   به مناور حف  بازارهعا  تواندی. سازمان مکند

ها و مؤسسعا  فععا  در    نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برا  اطمی. همچنکند  آن را اجبار  بند درجه

هعا و   شعگاه ی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد ها سیستم یگواه و صدور  زی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ها و مؤسسا  را بر اسعاس ضعوابط ناعاا     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هعا  رد آنکع طا و بر عملها اعت به آنید صالحیینامۀ تأیط تزا، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

  اربردکع قعا   یار فلزا  گرانبها و انجاا تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو یناار  م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل  سطح استانداردها  ارتقا  برا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

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

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

های  تعلیقه ها برای نانو گیری مشخصات و اندازه نیتعی: 1 قسمت-مغناطیسیمواد  نانو -فناوری نانو»

 «مغناطیسی

 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 فرانک، منطقی

 (معدنی -دکتر  شیمی)

 دانشگاه علم و صنعت ایران -عضو هیئت علمی

  

  دبیر:

  روشنک، شاکر 

 (مولکولی -ارشد فیزیک اتمی شناسیرکا)

 سازمان ملی استاندارد ایران -استاندارد کارشناس

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

  الهه، پور اسالمی

 (شناسی ارشد زیست کارشناسی)

 ستاد توسعه فناور  نانو -کارشناس استاندارد

  

 پور، زهرا  بحر  کاظم

 بیوتکنولوژ ( -ارشد مهندسی شیمی )کارشناسی

 سازمان ملی استاندارد ایران -کارشناس استاندارد

  

 ربانی، یحیی

 )دکتر  مهندسی شیمی( 

 دانشگاه تهران -عضو هیئت علمی

  

 دار ، فرخ  سررشته

 )دکتر  مهندسی برق(

 دانشگاه تهران -عضو هیئت علمی

  

 سیفی، مهوش 

 )کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(

 نایب رئیس کمیته فنی متناظر فناور  نانو -کارشناس استاندارد

  

  احسان، محرابی

 (ارشد صنایع چوب و کاغا کارشناسی) 

 سازمان ملی استاندارد ایران -کارشناس استاندارد

  

 ویراستار:
 

 مختار ، فهیمدخت

 (ارشد ایمونولوژ  کارشناسی)

 پژوهشگاه استاندارد -عضو هیئت علمی

 

 



 1400 سال :)چاپ اول( 22990ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 ه 

 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 و گفتار شیپ

 ز مقدمه

 1 هد  و دامنه کاربرد 1

 1 مراجع الزامی 2

 1 صطالحا  و تعاریفا 3

 14 ها نوشت نمادها و کوته 4

 16 ها  مغناطیسی گیر  نانوتعلیقه ها  اندازه مشخصا  و روش 5

 18 گزارش 6

 19  یسینانوذرا  مغناط یعما ها  تعلیقه اجزا دهنده(  )آگاهی پیوست الف

 21 نامه کتاب
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 گفتار پیش

هعا    تعلیقه ها برا  نانو گیر  مشخصا  و اندازه تعیین :1قسمت -مواد مغناطیسی نانو -فناور  نانو»استاندارد 

ا   المللی/منطقه ها  مربوط بر مبنا  پایرش استانداردها  بیننویس آن در کمیسیون که پیش «مغناطیسی

تهیعه و   5شعمارۀ   ملی ایران، استاندارد 7به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند 

تصویب شعد.   25/08/1400مورخ  فناور  نانواجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  یکصد و سومین، در شده تدوین

شعده در د  معاه   ، ابعال  تقویت و توسعه نااا اسعتاندارد قانون  7این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  اینک

 .شود ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1396

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردها  ملی ایعران  5استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ها  ملی و جهعانی در زمینعه    شوند. برا  حف  همگامی و هماهنگی با تحوت  و پیشرفتینگارش( تدوین م

لزوا تجدیدنار خواهند شد و هعر پیشعنهاد  کعه     صور در صنایع، علوا وخدما ، استانداردها  ملی ایران 

مورد توجعه   برا  اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگاا تجدیدنار در کمیسیون فنی مربوط،

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها  ملی ایران استفاده کرد.قرار خواهد گرفت. 

و  شعده  تعدوین تهیه و « معاد  یکسان»به روش المللی زیر  این استاندارد ملی بر مبنا  پایرش استاندارد بین

ا   المللی/منطقعه  معاد  یکسان استاندارد بینباشد و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

 مزبور است:

 ISO/TS 19807-1: 2019, Nanotechnologies- Magnetic nanomaterials- Part 1: Specification of 

characteristics and measurements for magnetic nanosuspensions 
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   مقدمه

ند. اصطالح ک  یفراهم م یشناس یستو ز یزیک، فیمیش بین ارتباطدر  نو  ها  فناور  را برا ینانومواد فرصت

که حداقل  لیتوگرافیکیو  1آراخود ها  ، سامانهنازک  ها فیلماز ذرا ،  وسیعیاشاره به گستره   نانومواد برا

 سعیا   هعا   شنعانوپراکن  ،مغناطیسعی   ها هیقتعل نانو .شود استفاده میاست،  nm 100ها کمتر از بعد آن یک

و معواد   یسعی مغناط  هعا  هیقع تعلنانوشعود.   یم یلتشک یسیکه فاز جامد توسط نانوذرا  مغناط یی، جاهستند

 یعن ابعا  دهنعد.   یشعده واکعنش نشعان مع     اعمعا   یسیمغناط  ها یدانمختلف در برابر م  ها به روش  ا توده

 .شود  یم یرپا  ها و محصوت  نوآورانه امکان  فرد توسعه فناور منحصر به  ها یژگیو

، ءدرزبنععد  خععالماننععد  یو بهداشععت یمهععم بععالقوه صععنعت  کاربردهععا  دارا یسععیمغناط  هععا هیقععتعلنععانو

، یپزشعک  یربردار ، تصعو ییطع مح پعاتیش ، یسعی مغناط  ها ، صابون 4ها نهیرا، م 3ها کننده ، خنک2 ها کنند روان

  بعرآورده سعاختن تقاضعاها     بعرا  هسعتند.  یعره و غ یسعی مغناط 5گرما درمانی فزوندارو، انتقا    ها  ورافن

  بعرا  یعر  گ انعدازه   ها و روش یجهان یفبه ارائه تعار یاز، ندر حا  رشد سریع هستندکاربرد  که   بازارها

نعانوذرا    -1وجعود دارد:   یسعی مغناط هیقع تعلنانوبعرا    ءجعز وجعود دارد. سعه    هعا  هیقع تعل ینا  ها مشخصه

 (.الفپیوست ) ساز پراکنده -3و  شپراکن یطمح -2، یسیمغناط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1- Self-assembling   
2- Lubricants 

3- Coolants 

4- Dampers   
5- Hyperthermia therapy 
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ها برای  گیری مشخصات و اندازه تعیین: 1 قسمت -مواد مغناطیسی نانو -فناوری نانو

 های مغناطیسی نانوتعلیقه

 هدف و دامنۀ کاربرد 1

همچنین و  گیر  است  برا  اندازهیسی مغناط  ها یقهمشخصا  نانوتعل تعیین ن استاندارد،ین ایهد  از تدو

 کند. یم ارائه را این مشخصا  یر گاندازه  ها روشاین استاندارد 

  .پردازد کاربرد خا  نمییک  بهاست و  عمومیاستاندارد  یک این

 مراجع الزامی 2

 در این استاندارد مراجع الزامی وجود ندارد.

 و تعاریف اصطالحات 3

 1 رود:کار میتعاریف زیر به ودر این استاندارد، اصطالحا  

3-1  

 پذیرفتاری متناوب

AC susceptibility 

 .استشده  اعما  ک مغناطیسییحرتمیدان بین مغناطش دینامیک و  مختلطنسبت 

𝑀 رابطععهبععا مغنععاطش دینامیععک  -1یااادآوری  = 𝑀0e
(i2πft−φ)   شععده بععا رابطععه ک مغناطیسععی اعمععا یععحرتو میععدان 

𝐻 = 𝐻0e
i2πft در رابطهشود.  تعیین می 𝜒 = M H⁄ یرفتار  پاAC فعاز   همنافاز )قسمت حقیقی( و یک جزء  به یک جزء هم

𝜒 شود: تقسیم میموهومی( )قسمت  = 𝜒′ − 𝑖𝜒" .    

   دارد.ارتباط  یک ماده با حجم، جرا یا مقدار ماده ACپایرفتار  بسته به نوع مغناطشی که استفاده شده است،  -2یادآوری

AC   𝜒 حجمیپایرفتار  
V
=
𝑀0V

𝐻0
cos𝜑 − 𝑖

𝑀0V

𝐻0
sin 𝜑 

AC 𝜒 جرمیپایرفتار  
m
=
𝑀0m

𝐻0
cos𝜑 − 𝑖

𝑀0m

𝐻0
sin𝜑 

                                                 

 و /http://www.electropedia.org ها  در وبگاه ISO و IEC رفته در استانداردها  کار  اصطالحا  و تعاریف به -1

http://www.iso.org/obp  .قابل دسترس است 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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AC 𝜒 مولیپایرفتار  
n
=
𝑀0n

𝐻0
cos𝜑 − 𝑖

𝑀0n

𝐻0
sin𝜑 

  نشان داده شود. ضرور  استدارد که  یو دما بستگ کیحرت یدانم بسامدبه  ACپایرفتار   -3یادآوری

 AC یعدان و دامنعه م  دینامیعک دامنعه مغنعاطش    ینبع  تعا کوچک باشعد   یبه اندازه کاف یدبا یکتحر یداندامنه م -4یادآوری

 وجود دارد. یشده رابطه خط اعما 

3-2  

 کلوخه

agglomerate 

طعور  کعه مسعاحت     انعد، بعه   قو  به یکدیگر متصل شده نسبت بها  از ذرا  که به شکلی ضعیف یا  مجموعه

 دهنده باشد. تک اجزا  تشکیل مشابه مجموع مساحت سطوح تکها  سطح خارجی حاصل از آن

یعا   وانعدروالس نیروها  ضعیفی هستند، برا  مثا  نیروهعا    دارد می  یکدیگر نگه نیروهایی که کلوخه را نزدیک به -1یادآوری 

 .فیزیکی سادهها   تنیدگی درهم

 شوند. شوند و ذرا  اصلی منشأ، ذرا  نوع او  نامیده می عنوان ذرا  ثانویه نیز در نار گرفته می ها به کلوخه -2یادآوری 

 باشند. یسیمغناطیرو غ یسیبا هر دو قسمت مغناط ترکیبیتوانند ذرا   یخود م یهذرا  اول -3یادآوری 

اضعافه   3یعادآور    -، تغییریافته1395 سا  :80004-2ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران 4-3منبع: زیربند [

 ]شده است.

3-3  

 انبوهه

aggregate 

تعوجهی   طعور قابعل   ها به خورده که مساحت سطح خارجی آن ذره متشکل از ذراتی با پیوندها  قو  یا جوش

 دهنده است. تک اجزا  تشکیل کوچکتر از مجموع مساحت تک

تنسعی یعا یعونی و    وادارد نیروها  قو  هستند، برا  مثا  پیوندها  کو می انبوهه را کنار یکدیگر نگهنیروهایی که  -1یادآوری 

   هم چسبیده قبلی. صور ، ذرا  به تنیدگی فیزیکی پیچیده یا در غیر این خوردن و درهم یا نتیجه جوش

 شوند. ولیه نامیده میو ذرا  اصلی منشأ، ذرا  ا شوند انبوهه ذرا  ثانویه هم نامیده می -2یادآوری 

 ]1395 سا  :80004 -2 ایزو شماره -استاندارد ملی ایران 5 -3منبع: زیربند [

 

 



 1400 سال :)چاپ اول( 22990ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

3 

3-4  

 ترکیب شیمیایی

chemical composition 

 .استه یقتعل موجود در نانو یمیاییعناصر ش یرنسبت مقاد

   .شود بیان مو تعداد  یاجرا، حجم  برحسبممکن است  یرمقاد -یادآوری

3-5  

 پوسته-هستهنانوذره 

core-shell nanoparticle 

 نانوذره متشکل از یک هسته و یک یا چند پوسته است.

 ، تعریف شده است. ISO/TS 80004-4استاندارد پوسته نانوساختاریافته در  -اصطالح مرتبط یعنی ذره هسته  -1یادآوری 

     اضعافه ضعخامت پوسعته( در مقیعاس نعانو اسعت. بعرا  نعانوذرا           )قطعر هسعته بعه    / طو بزرگترین بعد خارجی  -2یادآوری 

 وسته کرو  این طو ، قطر خارجی است.پ-هسته

 شده است. یفتعر [1در مرجع ]که ،  ا ههست تک یسیاصطالح مرتبط، نانوذره مغناط یک -3یادآوری 

 3یعادآور    -، تغییریافتعه 1395 سعا   :80004 -2 ایعزو شعماره   -استاندارد ملی ایران 13 -4منبع: زیربند [

  ] اضافه شده است.

3-6  

 دمای کوری

curie temperature 

دمایی که در آن یک ماده فرومغناطیس از حالت فرومغناطیسی بعه حالعت پارامغناطیسعی و بعرعکس عبعور      

 کند. می

 ]1393 سا  :10676-1 استاندارد ملی ایران شماره 3 -3منبع: زیربند [

3-7  

 تفاضلیپذیرفتاری مغناطیسی 

differential magnetic susceptibility 

 یسعی مغناط یعدان م ییعر به دامنعه تغ شود  یالقا م یسیمغناط یدانم ییرکه با تغ یمغناطش ییفرانسیلنسبت د

 .است

 .شته باشدتواند به حجم، جرا و مقدار ماده بستگی دا مغناطیسی یک ماده می پایرفتار  -1یادآوری 
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χV پایرفتار  حجمی =
dMV

dH
 

χm جرمیپایرفتار   =
dMm

dH
 

χn  مولیپایرفتار   =
dMn

dH
 

 

 شود. تعریف می  = 0H عنوان پایرفتار  در به  0χاولیه  پایرفتار  -2یادآوری 

عنوان  ها به آن یسیمغناط پایرفتار شوند و  یمحسوب م 1همسانگرد یسیاز نار مغناط یسیمغناط نانو  ها هیقتعل -3یادآوری 

 شود. ینشان داده م 2اسکالر یک

3-8  

 ساز پراکنده

dispersant 

 کلعوخگی در برابعر   یعدار  پا یششعود و باععث افعزا    یم شپراکن یطجامد در مح یکه باعث پراکندگ یافزودن

 .شود یمخلوط پس از آن م

   ]، تغیریافته ISO 4618: 2014, 2.85منبع:[

3-9  

 شپراکن محیط

dispersing medium 

 شود. نمونه در آن پراکنده و معلو میمایعی که 

 ] 1388 سا  :12386 استاندارد ملی ایران شماره 5 -3منبع: زیربند [

3-10  

 ماده خشک مقدار

dry matter content 

 .است قبل از خشک شدن جرابه  عینم  بات  پس از خشک شدن در دما ،مانده نمونه ینسبت جرا باق

 

                                                 

1- Isotropic 

2- Scalar  
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3-11  

 گرانروی دینامیک

dynamic viscosity 

 .استشده و سرعت برشی یک مایع  ی اعما نسبت بین تنش برش

   شود. گرانرو  دینامیک اغلب ضریب گرانرو  دینامیک یا گرانرو  مطلو نامیده می -1یادآوری 

 شکل است. ییرتغ یا شدن ار در برابر ج یک مایع مقاومت معیار  از ینامیکید گرانرو  -2یادآوری 

که در  بسامدنشان دادن مقدار وابسته به   متفاو  برا  ا ینهتواند در زم یم ینهمچن ینامیکید گرانرو  اصطالح -3یادآوری 

 دارند، استفاده شود. ینوسیس یوابستگبه زمان  یو سرعت برش یآن تنش برش

   ]، تغیریافته ISO 3104:1994, 3.3 منبع:[

3-12  

 قطر معادل

equivalent diameter 

شعده   پاسعخی مععاد  بعا پاسعج ایجعاد      ،گیر  مشخص تعیعین شعده   اندازهدر یک روش ا  است که  کره رطق

 شده دارد. گیر  وسیله ذره اندازه به

)بعه   دشعو  مناسعب بیعان معی    نعویس  پعایین شدۀ متناظر با این قطر معاد ، با استفاده از یک   خاصیت فیزیکی بیان -1یادآوری 

 .(مراجعه شود  ISO 9276-1:1998 استاندارد

 شود. ها  پراکندگی نور، از یک قطر معاد  اختیار  استفاده می برا  شمارش گسستۀ ذرا  دستگاه -2 یادآوری

یعا قطعر مععاد      1ها  ثابت ماده مانند چگالی ذرا  برا  محاسبه قطر معاد ، ماننعد قطعر اسعتوکس    سایر اندازه  -3یادآوری 

گیرنعد نیعز    ا  که برا  محاسعبا  معورد اسعتفاده قعرار معی      مادهها   ضرور  است اندازهگیرند.  نشینی مورد استفاده قرار می ته

 گزارش شود.

 4یعادآور    -، تغییریافتعه 1396 سعا   :80004 -6 شماره ایزو -استاندارد ملی ایران 5 -1 -3منبع: زیربند [

 ]حا  شده است.

3-13  

 چگالی سیال

fluid density 

 .استجرا واحد حجم تعلیقه در یک دما  معین 

 

                                                 

1- Stokes 
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3-14  

 سیال پراکنش نانو

fluid nanodispersion 

 ماده ناهمگن که در آن نانواشیا یا یک نانوفاز در فاز سیالی با ترکیب درصد متفاو  پراکنده شده است.

 ]1393 سا  :18392-4 استاندارد ملی ایران شماره 5 -3منبع: زیربند [

3-15  

 نقطه انجماد

freezing point 

در  یعنانوذرا  ما هیقکه تعل یحال شوند، در یم یلتشک دگیپراکن یطجامد درون مح ها بلورکه در آن  ییدما

 .شود یخنک م ونآزم شدۀ عینم یطشرا

3-16  

 قطر هیدرودینامیکی

hydrodynamic diameter 

 قطر معاد  یک ذره در یک مایع که دارا  همان ضریب نفوذ  است که یک ذره واقعی در آن مایع دارد.

 ]1396 سا  :80004 -6 شماره ایزو -استاندارد ملی ایران 6 -2 -3منبع: زیربند [

3-17  

 گشتاور مغناطیسی

magnetic moment 

خعارج از   ،یسعی مغناط یعدان م یعک  یعد تول  بعرا  یسعی مغناط جسعم  یعک  ییتوانعا  اسعت کعه    بردار یتکم

 .کند را توصیف میجسم  آن ها  محدوده

3-18  

 نانوذره مغناطیسی

magnetic nanoparticle 

 شده است. گشتاور مغناطیسی اتمی جفتنانوذراتی با 
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3-19  

 گرمایی میدان مغناطیسی فزون

magnetic field hyperthermia 

 یعک  T دمعا   یشمنجعر بعه افعزا    Hoو دامنعه    f بسامدبا  ،یرمتغ یسیمغناط یدانم یککه در آن  یند فرآ

 .شود یم یسیمغناط هیقنانوتعل

3-20  

 مغناطش

magnetization 

کند. می یفتوص را ماده یک ویژه یسیمغناط گشتاور که  بردار یتکم  

مقدار ماده نمونه باشد تا مغناطش حاصل شود. یاتواند مربوط به حجم، جرا  ینمونه م یسیگشتاور مغناط -1 یادآوری  

𝑀V حجمی مغناطش =
𝜇m
𝑉

 

𝑀m جرمیمغناطش  =
𝜇m
m

 

𝑀𝑛 مولیمغناطش  =
𝜇m
n

 
 

عنوان مثا   ذکر شود )به اجزا نشان داده شود و ،کامالً همگن نمونه اجزا   برا مغناطششود  توصیه می -2 یادآوری

  نانوذرا (.ها   مغناطش هسته

3-21  

 گرانروی مغناطیسی

magnetoviscosity 

 گرانرو  دینامیکی یک تعلیقه مایع از نانوذرا  مغناطیسی در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی است.  

3-22  

 ای هسته نانوذره چند

multi-core nanoparticle 

شعده   یعه از معواد پوسعته تعب   یسماتر یکدر که  جداگانه یزیکیهسته ف یکاز  یشپوسته با ب-نانوذره هسته

 .است
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3-23  

  نانوذره

nanoparticle 

طور  به طو  بلندترین و کوتاهترین محورها  نانوشیء ،در مقیاس نانو که در آن خارجیبا تماا ابعاد  یشئنانو

 .تفاو  نداشته باشدبا یکدیگر  ا  قابل مالحاه

باشعند )معمعوت بیشعتر از سعه برابعر(، ممکعن اسعت         داشعته  ا  با یکدیگر تفعاو   طور قابل مالحاه بهابعاد  چنانچه -یادآوری

 اصطالحاتی مانند نانولیف یا نانوصفحه بر نانوذره ترجیح داده شود.

 ]1395 سا  :80004 -2 ایزو شماره -استاندارد ملی ایران 4 -4منبع: زیربند [

3-24  

 نانوفاز

nanophase 

جنس در یک  وده همدا  متمایز از نار فیزیکی یا شیمیایی است یا اصطالحی جمعی است برا  مح ناحیه

.هستندماده که از لحاظ فیزیکی متمایزند و نواحی متمایز دارا  یک، دو یا سه بعد نانومقیاس   

  سازد. یک نانوفاز را می ،است نانواشیایی که در فاز دیگر وارد شده -یادآوری

 ]1393 سا  :18392 -4 شماره ایران استاندارد ملی 12 -3زیربند منبع: [

3-25  

 شیء-نانو

nano-object 

 هر قطعۀ مجزا از یک ماده با یک، دو یا سه بعد خارجی در نانومقیاس است.

 هستند.  عمود یکدیگر برهمچنین  وابعاد خارجی دوا و سوا عمود بر بعد او   -یادآوری

 ]1395 سا  :80004 -1 ایزو شماره -استاندارد ملی ایران 2-2منبع: زیربند [

3-26  

 مقیاس نانو

nanoscale 

 است. nm 100تا  nm 1از   اندازه بین تقریباً گستره

 شوند.   ند، غالباً در این گسترۀ اندازه نشان داده میشو یابی نمی ها  بزرگتر، برون خواصی که از اندازه -یادآوری

 ]1395 سا  :80004 -1 ایزو شماره -استاندارد ملی ایران 1-2منبع: زیربند [
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3-27  

 نانوتعلیقه

nanosuspension 

 ( که در آن فاز پراکنده یک جامد است.14-3)نانوپراکنش سیالی 

   .پایدار  ترمودینامیکی ندارددتلتی بر  «نانوتعلیقه» الحطکارگیر  اص به -یادآوری

 ]1393 سا  :18392-4 استاندارد ملی ایران شماره 1-5-4منبع: زیربند [

3-28  

 ذره

Particle 

 قطعه کوچکی از ماده با مرزها  فیزیکی معین است.

  ح مشترک نیز توصیف کرد.طعنوان س توان به مرز فیزیکی را می -1 یادآوری

 جا شود. عنوان یک واحد جابه تواند به ذره می -2 یادآوری

حعا    3یادآور   -یافته ،تغییر1395 سا  :80004 -2 ایزو شماره -استاندارد ملی ایران 1-3منبع: زیربند [

 ]شده است.

3-29  

 اندازه ذره

particle size 

 شود. گیر  ویژه تعیین می گیر  مخصو  و تحت شرایط اندازه بعد خطی یک ذره که با روش اندازه

ناعر از خعوا     متفاو  بنا نهعاده شعده اسعت. صعر      خوا  فیزیکیگیر   ها  گوناگون آنالیز، بر پایه اندازه روش -1 یادآوری

 در نار گرفت. ی و معاد  با قطر کرو  )ذره(طعنوان یک بعد خ توان به واقعی ذره، اندازه ذره را می

 د.باش یدرودینامیکیقطر ه یاتوانند قطر هسته  یاندازه ذرا  بسته به نوع کاربرد م  -2یادآوری 

 ]اضافه شده است. 2یادآور   -، تغییریافتهISO 26824: 2013, 1.5منبع: [

3-30  

 توزیع اندازه ذره

particle size distribution 

 به صور  تابعی از اندازه ذرا  است. توزیع ذرا 
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 ،ردۀ انعدازه یک صور  توزیع انباشتی و یا چگالی توزیع )توزیع کسر حجمی ماده در  توان به توزیع اندازه ذره را می -1یادآوری 

 تقسیم بر پهنا  همان رده( بیان کرد.

 و هم براساس جرا باشد. تعدادتواند هم براساس  یاندازه ذرا  م یعتوز -2یادآوری 

 2یعاداور    -، تغییریافتعه 1396 سعا   :80004 -6 شعماره  ایعزو  -استاندارد ملی ایران 2-1-3منبع: زیربند [

 ]اضافه شده است.

3-31  

 حجمی ذره کسر

particle volume fraction 

 .ه استیقذرا  در واحد حجم نانوتعل یدرصد حجم

3-32  

pH 
pH 

 .است در محلو  یدروژنه  ها یون یتفعال یر گ اندازه

 . است ISO 80000-9مطابو با استاندارد  -1یادآوری 

 شود. یم یینموجود تع یدروژنه  ها یون یتفعال از طریوبودن محلو   یاییقل یا ید اس -2یادآوری 

3-33  

 نقطه ریزش

pour point 

 جریعان  مشعخص،  شعرایط در  شعدن  خنعک  هنگعاا  یسعی مغناط یقعه تعل نعانو  یعک  آن، در کعه  دمایی کمترین

 یابد.می

 داشته باشد. یبستگ یر گ اندازه یطممکن است به شرا یجنتا  -یادآوری

  ISO 5598: 2008, 3.2.533]    منبع:[

3-34  

  پیرومغناطیسضریب 

pyromagnetic coefficient 

 است. ثابت یسیمغناط یداندر م یمغناطش حجم  دما ییرتغ
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 شود. ه زیر بیان میطرابضریب پیرومغناطیس با  -ییادآور

κ =
𝑑𝑀𝑉

𝑑𝑇
 

 که در آن:

MV  ؛مغناطش حجمی ماده است 

T است. دما  ماده 

3-35  

 دهی آسایش

relaxivity 

 

NMR  سایشآ نرخ تفاضل
 خالص شپراکن یطمح NMR سایشآ نرخ یسینانوذره مغناط تعلیقه یک 1

 .است (شدهنجاره )به 2شدهنرما  یسیغلات نانوذرا  مغناط یزانکه به م

   شود: می محاسبهها  زیر  دهی با فرمو  آسایش -1یادآوری 

 

 

 

 

 

  نشان داده شود. یدبا یر گ اندازه طیدر  یستاا یسیمغناط یداندما و م -2یادآوری 

 خالص هستند. شپراکن یطمح NMR یو عرض یطول سایشزمان آ یببه ترت  T2,Dو   T1,D -3یادآوری 

 مقدار غلات ماده است. c -4یادآوری 

3-36  

 مغناطش اشباع

saturation magnetization 

 از نعانوذرا    ا بعه مجموععه   بعزر   یبه اندازه کعاف  H یسیمغناط یدانم یک یکه وقت یمقدار مغناطش ثابت

 .شود حاصل میشوند،   یهمسو م یداننانوذرا  با م یسیمغناط  هاگشتاورشود و  یاعما  م یسیمغناط

 نشان داده شده است. یسیمغناط ۀیقتعل نانو نانوذرا ِ جزء  مغناطش اشباع فقط برا -1یادآوری 

                                                 

1- Nuclear Magnetic Resonance 

2- Normalized 

𝑟1 :دهی طولی آسایش = (
1

𝑇1
−

1

𝑇1,𝐷
) .
1

𝑐
 

𝑟2 دهی عرضی: آسایش = (
1

𝑇2
−

1

𝑇2,𝐷
) .
1

𝑐
 



 1400 سال :)چاپ اول( 22990ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

12 

   شود. یگزارش م یر گ اندازه  شده و همراه با دما اعما  یسیمغناط یدانمغناطش اشباع همراه با م -2یادآوری 

3-37  

 انباری عمر

shelf life 

تواند انبار شعود کعه در کعل آن دوره، کیفیعت     شده که حین آن یک محصو  )تعلیقه( میدوره زمانی توصیه

 قبعو   و استفاده، قابعل ارائه شده خوا  معین محصو  در شرایط موردانتاار )یا معین( توزیع، انبارش، تعریف

 .ماندباقی می

  شود. یر گ اندازه مشخص یزمان  ها شده پس از بازه تعیینمشخصا     استرضرو -یادآوری

3-38  

 ای هسته نانوذره تک

single-core nanoparticle 

 .استهسته  پوسته با یک تک-نانوذره هسته

3-39  

  )در فشار ثابت( ظرفیت گرمایی ویژه

specific heat capacity (at constant pressure) 

 .است بر جرا یمتقس ییگرما یتظرف

 شود. تعیین میبا فرمو  زیر  )در فشار ثابت( یژهو ییگرما یتظرف -1یادآوری 

 که در آن:

m جرا ماده است؛ 

cP لوینک بر یلوگرابر ک یلوژو است و برحسب ک یژهوگرمایی  یتظرف  (kJ.kg
-1

.K
-1

                                                کلوین برگرا  بربرحسب ژو   یا(

  (J.g
-1

.K
-1

 دهد. یرا نشان م فشار هم یندفرا p نویس پایین ،شودیم یانب(

dQ وسیله بهمواد   دما یشافزا  تزا برا  مقدار گرما dT .است 

 دهد. یرا نشان نم یفاز مرتبه اول گاار یچه ،معتبر است که در آن ماده ییمحدوده دما یکفرمو  در  ینا -2یادآوری 

(dQ/dT) = (dt/dT) × (dQ/dt) = ( گرمادهی آهنگ )
1- 
 × ( شارش گرما آهنگ)      (2)   

  با انرژ  ا حالت ماده یدتول  از گرما برا یوجود دارد. بخش ویژه ییگرما یتانقطاع در ظرف یکفاز،  گااردر  -3یادآوری 

 نواحی در خارج از فقط   ویژه ییگرما یت، ظرف یلدل ینشود. به هم یدما استفاده نم یششود و همه آن در افزا یباتتر مصر  م

 است. یینقابل تع خوبی بهفاز  اارگ

       (1) 𝑐𝑃 = 𝑚−1(𝑑𝑄 𝑑𝑇⁄ )𝑃  
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 ] یافته ، تغییر ISO 80000-5:2007منبع:[

3-40  

 توان اتالفی ویژه

specific loss power 

و  f بسعامد بعا   یرمتغ یسیمغناط یدانم یکدر واحد جرا در پاسج به  یسیمغناط هیقنانوتعل یک ییگرما توان

 است. یسیمغناط یدانم گرمایی فزون ینهدر زم H0دامنه 

 ضعرور  اسعت  باشعد.   هیقع تعل نعانو   هعا  بخعش  یرسا یاجامد   ، محتواهیقتعل تواند مربوط به کل نانو یجرا واحد م -1یادآوری 

 شود. یاستفاده م اتالفی ویژهمشخص شود که از کداا جرا در گزارش توان 

                                                شود: یم نیزیر تعیگزارش شود که با معادله  یزن یذات توان اتالفی، ممکن است ویژهتوان اتالفی بر  افزون -2یادآوری 

𝐼𝐿𝑃 = 𝑆𝐿𝑃 (𝑓. 𝐻0
2)⁄  

 یسیمغناط هیقتعلنانو یهاول  دما ضرور  است، یذات اتالفیتوان  یا ویژه توان اتالفی پارامتر دهی هنگاا گزارش -3یادآوری 

 نشان داده شود.نیز  یکتحر یدانم H0و دامنه   f بسامد ینقبل از گرا شدن و همچن

3-41  

 سطح عاملیت

surface functionality 

  .است سطح ذرا   بر رو یمیاییش عاملی  ها حضور گروه

3-42  

 تعلیقه

suspension 

 .است شده پراکنده بسیار ریزماده جامد  یکو  یعما یکاز مواد شامل  یمخلوط ناهمگن

 باشد. یسینانوذرا  مغناط شامل ترکیبیمواد  یا یسیجامد ممکن است نانوذرا  مغناط ادهم  -یادآوری

  ISO 4618:2014, 2.246]    منبع:[

3-43  

 گرمایی رسانش

thermal conductivity 

 .استجریان گرما تقسیم بر تغییرا  دما  سرعتچگالی 

 ]1393 سا  :17815-2 استاندارد ملی ایران شماره 1-2منبع: زیربند [
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3-44  

 پتانسیل زتا

zeta potential 

 .است 1توده یعلغزنده و ما صفحه ینب یکیالکتر یلاختال  پتانس

نسبت به سطح تحت  یع/ جامد است که در آن مایعما سطح مشترکدر مجاور   مجاز  صفحه نده،صفحه لغز -یادآوری

  کند. یشروع به لغزش م یتنش برش یک یرتأث

  ISO 13099-1:2012, 2.1.8]    منبع:[

  ها نوشت کوتهو نمادها  4

 .رود کار می به یرز ها  نوشت کوته، نمادها و استاندارد یناهدا  ا  برا

 ها کوته نوشت -1جدول

 نوشت کوته انگلیسیمعادل  معادل فارسی

 AC susceptibility measurement ACS گیر  پایرفتار  متناوب اندازه

 Dynamic light scattering DLS پراکندگی نور دینامیکی

 Energy dispersive X-ray spectroscopy EDS   ژانر بر اساس توزیع ایکسپرتو سنجی  طیف

 شده جفت پالسما  نور  نشرسنجی  طیف

  القایی
Inductively coupled plasma optical emission 

spectroscopy ICP-OES 

 Inductively coupled plasma mass spectroscopy ICP-MS  شده القایی جفت پالسما جرمی سنجی  طیف

 Infrared IR فروسرخ

 Magnetic field hyperthermia MFH یسیطگرمایی میدان مغنا فزون

 Nuclear magnetic resonance NMR  یسی هستهطتشدید مغنا

 Small angle X–ray scattering SAXS کوچک یهبا زاو یکسا پرتو یپراکندگ

 Specific loss power SLP ژهتوان اتال  وی

 Superconducting quantum interference device SQUID تداخلی کوانتومی ا ابررسانافزاره 

 Transmission electron microscopy TEM عبور میکروسکو  الکترونی 

 Thermogravimetric analysis TGA سنجی  وزنگرماآنالیز 

 Vibrating coil magnetometry VCM سنجی پیچه ارتعاشی مغناطیس

 Vibrating sample magnetometry VSM مرتعشسنجی نمونه  مغناطیس

 X-ray diffraction XRD پراش پرتو ایکس

 X-ray fluorescence spectroscopy XRF سنجی فلورسانس پرتو ایکس طیف

                                                 

1- Bulk liquid 
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 نمادها -2جدول

 نماد پارامتر (SI) هایکا  المللیسیستم بین

   g ml
 c (ی)معمول غلاتمقدار  مولی: mol l−1 ،(ی)معمول جرمی:1-

J kg
−1

 K
 cp ظرفیت گرمایی ویژه )در فشار ثابت( 1−

Hz بسامد f 

A m
 H0 میدان مغناطیسیدامنه  1−

A m
2
 kg

 Mm مغناطش جرمی 1−

A m
2
 mol

 Mn مغناطش مولی 1−

   A m
2
 kg

A m ،مولی:1-
2
 kg

A m:جرمی،1-
 Ms مغناطش اشباع حجمی: 1-

A m
 Mv مغناطش حجمی 1−

A m
2
 kg

 M0m دامنه مغناطش جرمی دینامیکی 1−

A m
2
 mol

 M0n دامنه مغناطش مولی دینامیکی 1−

A m
 M0v مغناطش حجمی دینامیکیدامنه  1−

L mol
−1

 s
 r1 دهی طولی آسایش 1−

L mol
−1

 s
 r2 دهی عرضی آسایش 1−

K دما T 

K  دما  بندا  TB 

K  دما  کور Tc 

K نقطه انجماد TF 

s زمان واهلش طولی T1 

s زمان واهلش عرضی T2 

s زمان t 

kg m
−1

 s
 η گرانرو  دینامیکی 1−

kg m
−1

 s
 ηM مغناطیسیگرانرو   1−

A m
−1

 K
 κ مغناطیس( -ضریب پیرومغناطیس )گرما 1−

W m
−1

 K
 Λ رسانایی گرمایی 1−

A m
 μm گشتاور مغناطیسی 2

V پتانسیل زتا ζ 

kg m
 ρ چگالی شاره 3−

 radians   زاویه فاز φ 

m
3
 kg

 χm پایرفتار  مغناطیسی جرمی 1−

m
3
 mol

 χn پایرفتار  مغناطیسی مولی 1−

 χv پایرفتار  مغناطیسی حجمی 1

H m
2
 kg

 ILP توان اتال  ذاتی 1−

W/g توان اتال  ویژه SLP 
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 های مغناطیسی گیری نانوتعلیقه  های اندازه و روشات مشخص 5

اسعتاندارد    هعا راهنمارا بعا   هعا  مغناطیسعی   نانوتعلیقعه  یر گ  اندازه  ها مشخصا  و روش 3جدو   5-1

 کند. یفهرست م

توافعو   ینفعع ذ  هعا  طعر   ینانتخاب شوند و ممکن اسعت بع   3از جدو  باید بسته به نوع کاربرد  مشخصا 

 داشته باشد.وجود مشترک 

 مند توافو شود. عالقه ینطرف ینب یدمشخصا  با ینا یینتع  برا یر گ اندازه یطو شرا یر گ اندازه  ها روش

 انتخاب شود. 1هر مشخصه داده شده ممکن است از جدو   یینتع  برا یر گ ( اندازه )هاروش

گنجانده نشده است، ممکعن اسعت در توافعو     3که در جدو   یر گ اندازه  ها مشخصا  و روش یرسا 5-2

 گنجانده شود. ینفعذ  ها طر  ینب  ها نامه

 ISO/ IEC 17025 اسعتاندارد  با تعنوان مثا  مطابق ، بهیشگاهیآزماها  تاییدصالحیت  سیستموجود  5-3

 یعر  گ انعدازه   هعا  و روش یعابی  مشخصعه   بعرا  یسعتمی س ینبعه اسعتفاده از چنع    ید. بادارد مورد توجه قرار

 توجه شود. استاندارد ینشده در ا یفتوص

 مشخصات -3جدول 

 راهنماها گیری روش اندازه مشخصات ردیف

 یسیمقدار غلات نانو ذرا  مغناط 1

TGA 
 الف

ICP-OES 
 الف

VSM 
 الف

ICP-MS 
 الف

  SQUIDسنجی مغناطیس
 الف

 ترکیب شیمیایی 2

 الف نورسنجی طیف

 الف سنجی فروسرخ طیف

TGA 
 الف

 الف سنجی موزباور طیف

XRF 
 الف

XRD 
 الف

 الف سنجی رامان طیف

 الف نورسنجی طیف

ICP-OES 
 الف

ICP-MS الف 

EDS ISO 22309: 2011 

 VSM ,SQUIDسنجی مغناطیس VCM, دما  کور  3
 الف
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 )ادامه( 3جدول 

 راهنماها گیری روش اندازه مشخصات ردیف

 VSM ,SQUIDسنجی مغناطیس VCM, پایرفتار  مغناطیسی تفاضلی 4
 

TGA ماده خشک مقدار 5
 الف 

 گرانرو  دینامیکی 6

 الف رئومتر  صفحه مواز 

 الف سنجی مویین گرانرو 

 ISO 6388: 1989 دورانیسنجی  گرانرو 

 چگالی شاره 7

با  1سنجی ازنوع ارتعاشی پیکنومتر  چگالی

با دولوله  دار، پیکنومتر  درپوش مویین

 مویین مدرج

 الف

 الف سنجی آب

 الف دماسنجی نقطه انجماد 8

 DLS قطر هیدرودینامیکی 9
استاندارد ملی ایران شماره 

 1396 : سا 16247

 الف رئومتر  مغناطیسی گرانرو  مغناطیسی 10

 توزیع اندازه ذرا  11

DLS 
استاندارد ملی ایران شماره 

 1396 : سا 16247

ICP-MS
 

ISO/TS 19590  

TEM
 

ISO 21363 

ACS
 الف 

SAXS ISO 17867: 2015 

 اندازه ذره 12

TEM ISO 21363  

DLS 
استاندارد ملی ایران شماره 

 1396 : سا 16247

 ISO 13320: 2009 لیزرپراش 

SAXS ISO 17867: 2015 

ACS
 الف 

VSM
 الف 

VSM ,SQUIDسنجی مغناطیس VCM,  کسر حجمی ذره 13
 الف 

14 pH گیر  ها  اندازه روش pH IEC 62434: 2006 

– نقطه ریزش 15
 الف 

VSM ,SQUIDسنجی مغناطیس ضریب پیرومغناطیس 16
 الف 

NMR دهی آسایش 17
 الف 

 VSM ,SQUIDسنجی مغناطیس VCM, مغناطیس اشباع 18
 الف

بانبار عمر  19
 

ب
 ISO/TR 13097: 2013 

 الف گرماسنجی ظرفیت گرمایی ویژه 20
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 )ادامه( 3جدول 

 راهنماها گیری روش اندازه مشخصات ردیف

MFHگرماسنجی  توان اتال  ویژه 21
 الف 2

 الف )فروسرخ(IR سنجی  طیف سطحعاملیت  22

 الف 3گرماسنجی، روش سیم دا  رسانایی گرمایی 23

 پتانسیل زتا 24
 ISO 13099-2: 2012 پراکندگی نور الکتروکوچی

  ISO 13099-3: 2014 ها  آکوستیک روش
 یعا  یعدار معواد و خر کننده  یدتول ینب  ا نامه توافو وندر مورد روش آزم یر گ یمتصم  براضرور  است . یستدر دسترس ن  استاندارد  راهنما یچه الف 

 کننده از مواد انجاا شود. استفاده
 یدر بعازه زمعان   یسعی مغناط هیقع شعده نانوتعل  یعف تعر یا خصوصع  یفیعت در کافعت   شده و مقعدار درصعد   یفتعر یا خصوص یینتع  توافو متقابل برا ب

 شود. یانجاا م ذینفع  ها طر  ینشده ب یهتوص
 قابل استفاده است. یسیدر نانوذرا  مغناط جزئی یآل  در مورد محتوا مشخصه فقط ینا   
توجعه  ضرور  اسعت  شده است و  کاربرده به یمشخصا  مواد معمول یر گ اندازه  برا یکل طور به ،ها یر گ اندازه  شده برا مشخص ISO  استانداردها  

 .استنشده  یاعتبارسنج یسیمغناط هیقاستفاده در نانوتعل  طور کامل برا هنوز به ISO  استانداردها ینکه ا شود
1- Pycnometry 

2- Magnetic Fluid Hyperthermia 

3- Hot-wire method 

 دهی گزارش 6

طعور کعه در    مشخصا  معواد همعان   و شود داده  یلتحو یداربه خر باید کننده تامینتوسط که  یگزارش 6-1

 .شود مستندشرح داده شده است،  استاندارد ینا 1-5زیربند 

 باشد: یراطالعا  ز شاملگزارش  یناشود  توصیه می 6-2

  ؛ارجاع به این استاندارد ملی -الف

 ؛بهر/شماره ادهشناسه م -ب

 ؛مورد استفاده یر گ اندازه  ها شده و شرح روش یر گ ناا مشخصا  اندازه - 

 گیر ؛ فهرست نتایج اندازه - 

 ؛ها در داده یتخالصه عدا قطع -ث

 .یشگاهآزما یفیتک یستمس -ج
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 الفوست یپ

 (دهنده آگاهی)

 یسینانوذرات مغناط یعماهای  تعلیقه یاجزا

 دهد. یرا نشان م یسیمغناط  ها هیقتعلواصو  نان 2-الفو  1-الفشکل  1 -الف

 دهد یرا نشان م یسیمغناط های هیقنانوتعل ینمودار اجزا -1-شکل الف

از معوارد، نعانوذرا     یار هسعتند. در بسع   هیقع تعل یسعی رفتار مغناط عامل یسینانوذرا  مغناط 2 -الف

 شعده  جفعت  یاتمع  یسعی مغناط  با گشعتاورها   هسته فلز یافلز  یداکس یک  دارا یسیمغناط  

 یعر ، در غاست  ا نانو ذرا  چند هسته ،هسته باشد، نانوذرا  ینچند  هستند. اگر نانوذره حاو  

  .هستند  ا هسته ذرا  تکانوصور  ن ینا  

 ییبعه کعاربرد و دامنعه دمعا     پعراکنش  یطمحع است. انتخاب  هیقتعل یعما بخش پراکنش یطمح 3 -الف

 ،پعراکنش  یطتوان با افزودن مح یرا م هیقاستفاده شود. تعل هیققرار است از تعلکه دارد،  یبستگ  

 کرد. یورق یشترب  

 یلتشعک  هیقع موجعود در تعل  یسینانوذرا  مغناط  را رو 1فعا  طحپوشش س ساز دهعوامل پراکن 4 -الف

 -2ا و هع  کلوخعه هعا و   انبعوه  یلاز تشعک  یر جلعوگ  -1 هد  دوگانه اب عوامل پراکنشدهند.  یم 

  . در مععورد کاربردهععاشععوند کععار گرفتععه مععی بععه شپععراکن یطجامععد و محعع  محتععوا اتصععا  

. کعرد  دار عامعل فععا     هعا  تعوان بعا مولکعو     یرا م عامل پراکنش ی، سطح خارجیپزشک یستز 

داشعته   ییکع الکتر یعا  یکالکترواسعتات  ،2ریختار () فضایی یتماهتواند  یم ساز دهپراکن سازوکار 

 باشد. 

 

 

                                                 

1- Surfactant 

2- Steric  

  ها ه نانوتعلیق
 مغناطیسی

مغناطیسی ها  نانوذره  عامل پراکنش محیط پراکنش 
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 [2] پوسته یهال یکمحصور شده در  یسیهسته مغناط  -الف

 

 

 یدارپا تعلیقه یجادا یبرا یسینانوذرات مغناط یونی تعلیقهاز  یناش یکیدافعه الکترواستات  -ب

 راهنما:

 -ب -الف

 نانوذرا  مغناطیسی    1  فعا  سطح    1

 دافعه الکترواستاتیکی    2 تیه مرده    2

 کاتیون    3 مغناطیس با گشتاور برایند هسته فر     3

 آنیون    4 سر قطبی    4

  غیرقطبی ادٌ    5

 ترسیم سازوکارهای تعلیقه -2-شکل الف
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