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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پایه

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 

 نامه:عنوان پایان

ازی سنمکی با استفاده از شبیهدار شدن نانوذرّات ثر کشش سطحی روی وابستگی سایزی نما

 دینامیک مولکولی

 

 استاد راهنما :

 دکتر حامد اکبرزاده

 

 استاد مشاور:

 دکتر محسن عباسپور

 

 پژوهشگر :

 عزیزه معصومی

 

 

 39آذر ماه 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 بسمه تعالی                        

 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                    

 
اثر وان  با عن یمی فیزیکشدانشجوی رشته  عزیزه معصومیبا تالوت آیاتی چند ازکالم ا... مجید جلسه دفاع از پایان نامه خانم    

 31اعت  در س  سازی دینامیک مولکولیدار شدن نانوذرات نمکی با استفاده از شبیهکشش سطحی روی وابستگی سایزی نم

 در محل دانشکده  علوم پایه تشکیل گردید. 52/9/3191مورخه 

          پس از استتتماع گرارا ارا ه شتتده  توستتج دانشتتجو و استتتاد رادنما دیات داوران و حاتتتران ستت وا تی را م ر  و  نام رده                    

 ت آنها پاسخ گفت. سپس پایان نامه توسج دیات داوران مورد ارزشیابی قرار گرفت و نمره به دفاع از موتتوع پرداخت وبه ست وا

 برابر درجه عالی برای آن تعیین گردید. 2/39

به این ترتیب تمن تصویب پایان نامه مربور از این تاریخ خانم عریره معصومی   به عنوان کارشناس ارشد در رشته  شیمی فیریک  

 شود شناخته می

 

 

 نام و نام خانوادگی وامضای مدیر گروه:

 دکتر محسن عباسپور                                                                                                                 

 

 رونوشت 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اطالع -1

 جهت اطالعمعاونت پژوهشی دانشگاه  -2

 آموزش دانشکده            جهت درج در پرونده دانشجو -3

 دانشجو  -4

 

 

 

 شماره : 

 52/99/91تاریخ:

 

 امضا مرت ه علمی نام و نام خانوادگی اعضاء دیات داوران ردیف

  استادیار دکتر حامد اک رزاده استاد رادنما 3

ع اسپوردکتر محسن      استاد مشاور 5   دانشیار  

یدکتر سیروس سالم استاد داور 1   استادیار 

  استادیار دکتر حسین اصغر ردنمای علی آباد نماینده تحصیالت تکمیلی 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 سوگند نامه دانش آموختگان دانشگاه تربیت معلم س روار

 به نام خداوند جان و خرد                        کرین برتر اندیشه بر نگذرد

ه خواست آفریدگار پاك ، کوشش خویش و بهره گیری از دانش استادان و سرمایه های مادی و معنوی که بینك ا

این مرز و بوم، توشه ای از دانش و خرد گردآورده ام، در پیشگاه خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که در به 

ا شاهدان، دانشجویان و دیگر کارگیری دانش خویش، همواره بر راه راست ودرست گام بردارم. خداوند بزرگ، شم

حاضران را به عنوان داورانی امین گواه می گیرم که ازهمه دانش و توان خود برای گسترش مرزهای دانش بهره 

گیرم و از هیچ کوششی برای تبدیل جهان به جایی بهتر برای زیستن، دریغ نورزم. پیمان می بندم که همواره کرامت 

و همنوعان خود را در هر زمان و مکان تا سر حد امکان یاری دهم. سوگند می انسانی را در نظر داشته باشم 

خورم که در به کارگیری دانش خویش به کاری که با راه و رسم انسانی، آیین پرهیزگاری، شرافت و اصول اخالقی 

یه اصول جهان برخاسته از ادیان بزرگ الهی، به ویژه دین مبین اسالم، مباینت دارد دست نیازم. همچنین در سا

شمول انسانی و اسالمی، پیمان می بندم از هیچ کوششی برای آبادانی و سرافرازی میهن و هم میهنانم فروگذاری 

نکنم و خداوند بزرگ را به یاری طلبم تا همواره در پیشگاه او و در برابر وجدان بیدار خویش و ملت سرافراز، 

                                                                                             بر این پیمان تا ابد استوار بمانم.         

 

  

 

نام و نام خانوادگی وامضای دانشجو                                                                                                               

 عریره معصومی 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 تاییدیه ی صحت و اصالت نتایج

 بسمه تعالی 

 

 
یید تأ مق ع تحصیلی ارشدشیمی فیزیک رشته  5119591119 به شماره دانشجوییعزیزه معصومی اینجانب 

برداری درگونه دخل و تصرف و موارد نسخه نامه حاصل کار اینجانب و بدوننمایم که کلیه نتایج  این پایانمی

ام در صورت اث ات خالف مندرجات فوق به تشخیص ذکر کامل مشخصات من ع ذکر کرده شده از آثار دیگران را با

دانشگاه م ابق با توابج و مقررات حاکم )قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان. قانون ترجمه و تکثیر کتب 

خوادد شد. و حق و نشریات و آثار صوتی توابج و مقررات آموزشی  پژودشی و انض اطی ...( با اینجانب رفتار 

درگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب 

نمایم. در تمن مس ولیت در گونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صال  )اعم می

مس ولیتی در این خصوص نخوادد از اداری و قضایی ( به عهده اینجانب خوادد بود و دانشگاه دیچ گونه 

                                                                                                                                داشت.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                                                                                                         

عزیزه معصومی                 

91/ 99/ 52تاریخ و امضاء:                                                                                                                       

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 مجوز بهره برداری از پایان نامه

 

 

بهره برداری از این پایان نامه در چهار چوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی  که توسج 

 استاد رادنما به شر  زیر تعیین می شود بالمانع است :

 

  بهره برداری از این پایان نامه برای دمگان بالمانع است 

  بهره برداری از این پایان نامه با اخذ مجوز از استاد رادنما بالمانع است 

 . بهره برداری از این پایان نامه تا تاریخ ............................  ممنوع است 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد راهنما : دکتر حامد اکبرزاده                                                                                

59/15/59تاریخ :                                                              

امضاء:                                                               

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 تقديم به 

 

 آنان که در تعريف نمي گنجند 

 

 رفتني اند و به اثر ماندگارند 

 

 امروز ، ديروزي اند 

 

 و هميشه فردايي اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 تقدیر و تشکر

همتا را که لطفش بر ما عیان است، ادای شکرش را هیچ زبان حمد و سپاس یکتای بی «من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق»

 و دریای فضلش را هیچ کران نیست و اگر در این وادی هستیم، همه محبت اوست. 

پایان نامه یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی   و نگارش این برخودالزم می دانم ازکلیه کسانی که بنده را در تدوین

ام ها بردهاستاد راهنما که از محضر پر فیضشان بهرهحامد اکبرزاده دکتر  نمایم. به خصوص ازاستاد فرزانه جناب آقای

آقای  نمودند و همچنین از استاد فرهیخته جنابو در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوشروئی، یاری و راهنمائی ام

دکترمحسن عباسپوراستادمشاور و مدیر گروه شیمی که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر مشاوره 

ی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و نیز از جناب آقای دکتر سالمی به واسطهالزم در این خصوص را ارائه

تحصیلم ازابتدا تاکنون صمیمانه تشکر   همچنین از کلیه معلمان و اساتید دوران قبول داوری این تحقیق بسیار سپاسگزارم.

  نمایمو قدردانی می

 منت شما متشکرم.دریق و بیپدر و مادر عزیزم، از زحمات بی

 همیشه نیازمند محبت، لطف و دعای خیر شما هستم.

مکه دراز است ره مقصد و من نوسفر                                                                      ی راه کن ای طایر قدس          همتم بدرقه  

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  46. نمایشی از شرایج مرزی تناوبی مکع ی ........................................................................................... 2-5شکل 
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 ی تحصیالت تکمیلیی دورهنامهی پایانفرم چکیده

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 

 5119591119ش دانشجویی:  عریره نام: معصومی نام خانوادگی دانشجو:

 دکتر محسن ع اسپور استاد مشاور: دکتر حامد اک رزاده استاد راهنما:

 شیمی فیریک  گرایش: شیمی رشته: علوم شیمی دانشکده:

  94 تعداد صفحات: 52/99/91 تاریخ دفاع: کارشناسی ارشد مقطع:

امیک سازی دیندار شدن نانوذرات نمکی با استفاده از ش یهاثر کشش س حی روی وابستگی سایری نمنامه: عنوان پایان

 مولکولی

 مکین  دار شدن نانو ذرّاتنمدا در سایر نانو، ،  نمکدینامیک مولکولیسازی دا ، ش یهکشش س حی نانو سیستمدا: کلیدواژه

 NaCl ،KCl،CsClدر این پروژه به بررسی رطوبت نس ی که در آن رطوبت، نانو ذرّات نمکی موجود در جو از جمله چکیده: 

ازی ساندازه  با استفاده از ش یهبخار آب به  -دای نانوذرّات طور وابستگی کشش س حی در سیستمشوند ودمینپذیر مینم

و با زمان  دوور -دای دینامیک مولکولی در انسام ل کانونیکال و با استفاده از ترموستات نوزسازیپرداخته شده است. ش یه

به طول انجامید.  ns1سازی به تعادل رسیدند و زمان کل در ش یه ns 2.9دا بعد ازانجام شده است. سیستم ps 3.9آسایش

 SPC/Eیل دای آب با استفاده از پتانسجونر و مولکول-دا با استفاده از تابع پتانسیل لناردسازییون در ش یه-دای یونکنشبردم

-%79دای اتمسفر و رطوبت نس ی 3کلوین و فشار کل  199دای دینامیک مولکولی در دمای سازیشر  داده شده است. ش یه

، 9.5کلراید: نانومتر، سریم 2.2و7.4، 9.1، 3.1، 1.5کلراید: دای مختلف، سدیمت با اندازهی نانوذرّابررسی شدند. ش که 98%

کنشی بین آب دمنانومتر ساخته شدند. از آنجا که دیچ بر 3.6و5.2، 4.4، 2.1، 6.5کلراید: نانومتر و پتاسیم 9.6و7.2، 6.4، 4.1

حفره در نظر گرفته  %39ی نانوذرّات ست بنابراین در ساختار اولیهکلراید کامالً مس ح مشادده نشده ادای سدیمو س ح یون

ی برابر طول ل ه 1ای به ق ر شود. این حوزهشده است. برای انتقال م دأ نانوذرات به مرکر جع ه از یک ت دیل خ ی استفاده می

، سپسشود. نانوذرات تعریف مینانوذرات است و سپس در م دأ قرار داده و حجم موجود در داخل این حوزه در مجاورت 

 مختلف دایرطوبت در سازیش یه چند در طول به عنوان تابعی از زمان این حوزه در داخل آب موجود دایمولکول تعدادما 

 DRHی با  و پایین محدوده ی مورد تست استفاده شده است.ی کشش س حی از روا ناحیهرسم شده است. برای محاس ه

مقادیر رطوبت  سازی شده برای آنچه که جذب آب مشادده شده است تعیین شد.بر اساس مقادیر محدود رطوبت نس ی ش یه

 8.5تا8.6و 7.5تا3.6، 1.5تا  2.2ی ذرات به ترتیب یابد، زمانیکه اندازهافرایش می CsClوNaCl ،KClپذیری نانوذرات نس ی نم

 امضای استاد راهنما                                                              یابند.                                              کادش می
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 1دارشدنمفهوم نم .1-1
ی جامد بلوری، بخاردای آب موجود در اتمسفر را جذب کرده و به دارشدن فرآیندی است که در آن یک ذرّهنم

یابد ذرّات نمکی افرایش می 1به یک مقدار آستانه 5(RHشود. زمانی که رطوبت نس ی)ی آبی ت دیل مییک ق ره

یابد، این فرآیند افرایش می داآن بلوری معلّق در جو به طور خودبخود، بخاردای آب را جذب کرده و حجم

ناگهان  ،ددد و ذرّات. در این رطوبت نس ی در ذرّات بلوری، یک انتقال فاز رخ می(3)شود پذیری نامیده مینم

دای نس ی پایین به ذرّات نمکی معدنی در رطوبتشوند. بنابراین آب را جذب کرده و ت دیل به محلول نمکی می

دای نس ی با تر قرا بگیرند بخاردای آب را صورت جامد بلوری دستند در صورتی که این ذرّات در رطوبت

ی بلوری احاطه شده در زیر این رطوبت نس ی بحرانی، ذرّهشوند. دای محلول ت دیل میجذب کرده و به ق ره

ی نمکی را نشان میتصویری از یک نانوذرّه 3-3. شکل(5و3)ودینامیکی م لوبی دارد فاز ترم ،توسج بخار آب

جذب س حی نانوذرّه شده و در نهایت نانوذرّه به صورت یک  ددد که در طول افرایش رطوبت نس ی، بخار آب،

 .(2و4،1)شود پذیر میمحلول آبی در آمده و نم

مقدار آب موجود در ذرّات نمکی جو به رطوبت نس ی اتمسفر و آب جذب شده توسج ذرّات، به خاصیت ذرّات 

دای رطوبت نس یپذیری در نمنمودار شماتیک از رشد نانوذرّه در فرآیند  5-3نمکی جو وابسته است. شکل 

( bتا aذرّات از) بیشتر شودتر( آستانه)پایینددد. زمانی که رطوبت نس ی از یک مقدار در دوا را نشان می مختلف

-مانند تا زمانیکه به رطوبت نس ی کافی برسند، در رطوبت نس ی نمبه صورت تقری اً خشک باقی می

دای بررگی ت دیل کنند)تراکم آب( و ناگهان به ق ره(، ذرّات خشک در واقع آب را جذب میDRH)4پذیری

 c)ازددنددا به رشد خود در اندازه ادامه مینس ی بیشتر افرایش یابد، ق ره (. دنگامی که رطوبتcتا bشوند)ازمی

 (. dتا

 

                                                           
1  Deliquescence  
2 Relative Humidity 
3 Threshold value 
4 Deliquescence Relative Humidity 
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 در تماس با بخار آب: طی افرایش رطوبت نس ی، بخار آب 3ذرّات بلوری جاذب رطوبت 3-3شکل 

 ددد.(پذیری را نشان میی نملحظه 6ی شود. )مرحلهجذب ذرّه شده و متراکم می

 

 دادار شدن آنطور میران نمو دمین دای با سایر نانونمک-بخارآب-دای آبتمنانو سیس مینه کشش س حیدر ز
 .میک مولکولی این کار را انجام دادیمدای دیناسازیبا استفاده از ش یهما نجام شده لذا دای محدودی اپژودش

 
دای مختلف رطوبت نس ی پذیری درنمفرآیند  نمودار شماتیک از رشد نانوذرّه در 5-3شکل   

 

 

                                                           
1 Hygroscopic crystals 
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 پذیریسازی دینامیک مولکولی برای نمای بر استفاده از شبیهمقدمه .1-5
ی فرادم پذیریند نمدای حقیقی نظیر فرآای، افق جدیدی را برای طراحی و بررسی سیستمدای رایانهسازیش یه

کند. یسیستم، برای طرا  فرادم مسازی امکان تعیین صحّت این فرآیند را ق ل از ساخت ی ش یهکرده است. برنامه

را  سازی نتایجیددد. گادی اوقات، ش یهسازی این است که اطالعات جر ی بسیار زیادی میمریت بررگ ش یه

امیک مولکولی سازی دینگیری نیستند. ش یهددد که با دانش و تجهیرات فعلی به صورت تجربی قابل اندازهارا ه می

ی پدیده ی یک الگو. در این تحقیق با ارا ه(6)کندپذیری در مقیاس نانو فرادم مینمی بینش ارزشمندی از پدیده

 شود.دای بعد شر  داده میپذیری توصیف شده است که در فصلنم

 دارشدن ذرّاتای از نمتاریخچه .1-9
ددد را مورد می دارشدن روی ذرّات نمکی معلق در جو رخی نمبسیاری از محققان رطوبت نس ی که در آن پدیده

 کنیم.دا اشاره میاند. که به چند مورد از آنبررسی قرار داده

نانومتر  33تا  5.5و در فاصله بین  کلرایدسدیمرا برای نانوذرّات  )DRH(3دارشدنبهادر و راسل رطوبت نس ی نم

( MD)مولکولی دای دینامیکسازیش یهدا آن. (6)دای دینامیک مولکولی به دست آوردندسازیبا استفاده از ش یه

آل در تماس ات ایدهذرّ سازیتوسج مدل ،ی اندازهمحدودهدریک  (DRH)پذیریبرای تعیین رطوبت نس ی نمرا 

در تماس با فاز  کلرایدسدیمشرایج رطوبت ثابت توسج مخرن مایع حاوی محلول  .انجام دادندبا دوای مرطوب 

ترین رطوبت که در س ح ذرّه، آب به صورت دارشدن  بین کمنمو رطوبت نس ی  سازی شده استبخار ش یه

دار شده است. در این تحقیق شود و بیشترین رطوبت که در آن تجمع آب مشادده نشده کرانتجمعی مشادده می

. رطوبت نس ی دای محاس اتی مشادده نشده استی مایع به علت محدودیتشکل یا ساختار کامل یک  یه

 یبرای یک ذرّه %82تا  %83نانومتری و بین  5.5 یهبرای یک ذرّ %91تا  %93بین ، اتادش ق ر ذرّبا کدارشدن نم

وسل( ات معلق جوی)آ رای از ذرّبخش عمده کلرایدنمکی از ق یل سدیمات نانوذرّیافته است.  نانومتری افرایش 33

ی جامد پوشش داده شده با یک ا یک دستهآب وجود ندارند ام دونری بوات در فاز بلاین ذرّ د.نددرا تشکیل می

دای تابش جوی و به طور غیرمستقیم با ثیردای مؤثری بر انتقالأآب و دوا، ت بر اثر مستقیمو  (7) فاز آبی دارند

ی اوزون و عمل به عنوان آ روسل نمک دریا یک من ع از کلرید است که بر  یه. (9و8) دنی ابر دارتراکم دسته

 .(33و39) گذاردثیر میأآلی جو ت اکسنده ترکی ات

                                                           
1 deliquescence relative humidity 
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کلراید را با استفاده نانومتر ذرّات سدیم 69-6دارشدن بیسکوز و دمکارانش با روا عملی مقادیر رطوبت نس ی نم

تر از ی خشک  به به پاییندا انجام دادند دنگامی که ق ر ذرّهگیری کردند. در کاری که آناندازه 3TnDMAاز

 دا رطوبت رطوبت نس یدار شدن افرایش یافت. به عنوان مثال آن، رطوبت نس ی نمنانومتر کادش یافت 49

نانومتر را به دست  49تر از دای بررگبرای ذرّه %72در مقایسه با  %87 نانومتری 6ی دارشدن برای یک ذرّهنم

طور نکلراید بلوری و دم سدیمدا برای تولید نانوذرّات از دو روا مستقل که ع ارتند ازت خیر و تراکم آوردند. آن

 .(53)ی خلوص با  استفاده کردندیک محلول آبی سدیم کالید با درجه 5الکتروسپریینگ

ات معلق جوی آمونیوم سولفات آلی را ی ذرّای را در زمینهسارا دی بروکس و دمکارانش م العه 5995در سال 

کربوکسیلیک اسیددا در محلول آمونیم سولفات اش اع به صورت ای از دیدا انحالل پذیری مجموعهانجام دادند. آن

( دی کربوکسیلیک اسید خالص و DRHپذیری رطوبت نس ی)طور نماند و دمینتابعی از دما را گرارا کرده

وکسیلیک پذیری دی کرباند و دریافتند که نمترکیب دی کربوکسیلیک اسید با آمونیوم سولفات را گرارا کرده

ا دددد. آنتری رخ میشدنی در آب نس ت به آمونیوم سولفات خالص در رطوبت نس ی پایین اسیددای حل

دای آبی که م العه کرده بودند با کادش دما کادش دای آلی در محلولدمچنین دریافتند که حاللیت محلول

ی که یری رطوبت نس پذدای آلی حل شده در محلول آبی، در وابستگی دمایی نمیابد. وابستگی دمایی محلولمی

 . (31)پذیری رطوبت نس ی در دمادای پایین است، منعکس شده استدمراه با افرایش نم

تفاده از دای آب را با اسطور فعالیتپذیری رطوبت نس ی و دمیناخیراً کیت بیر و دمکارانش وابستگی دمایی نم

دا این روا تجربی را اند. آندر مورد یک نمک آلی یعنی مو نیک اسید بررسی کرده  1HTGAروا جدید

پذیری به دما و غلظت تعادلی یک محلول در دما و رطوبت نس ی داده شده، برای تعیین وابستگی رطوبت نس ی نم

ادش پذیری کبت نس ی نمدا در مورد مو نیک اسید انجام دادند با افرایش دما رطوبکار گرفتند. در کاری که آن

درجه  191-578پذیری در دمادای بین دا برای سیستم مو نیک اسید/آب، رطوبت نس ی نمیافته است.در پایان، آن

ذیری پدا در مورد مو نیک اسید انجام دادند با افرایش دما رطوبت نس ی نمکلوین را بررسی کردند. در کاری که آن

پذیری مو نیک اسید با دما به دست آوردند در توافق دا از روند رطوبت نس ی نمنکادش یافته است. نتایجی که آ

ه طور با استفاده از مقادیر بدا دمینگران ق لی بوده است. آندست آمده از نتایج تحقیقات پژودشبا مقادیر به

ی بستگی رطوبت نس ی زیر دست یافتند، این معادله چگونگی وادست آمده در مورد رطوبت نس ی به معادله

 .(34)دددپذیری به دما را نشان مینم
DRH = -0.4242T + 197.83 

                                                           
1 Tandem Nano-Differential Mobility Analyzer 
2 electrospraying 
3 humidity-controlled thermogravimetric analysis 
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