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  چکیده
دسته مهمی از  ،هاي اسپینلیفریت گیرد.حاضر، تحقیقات وسیعی بر روي ساخت نانوذرات مغناطیسی جهت کاربرد هاي صنعتی و پزشکی صورت میدر حال      

روش سونوشیمی براي ساخت هدف از این مقاله ارائه  باشند.هایی کمتر از اندازه بحرانی، داراي رفتار ابرپارامغناطیس میاین مواد هستند که در ابعاد نانو و در اندازه
بوسیله الگوي پراش پرتو نانوذرات بترتیب  مورفولوژيو  ساختار بلوريباشد. ها میخواص اپتیکی و مغناطیسی آن بررسی و 4O2(MgFe(نانوذرات فریت منیزیم 

با توجه به د. باشاسپینلی مکعبی می ساخته شده،فریت منیزیم  نوذراتنا بلوري ساختار شد.یابی مشخصه (TEM)میکروسکوپ الکترونی عبوري و  (XRD)ایکس
گیري شد. نتایج اندازه (VSM)، در دماي اتاق، به وسیله مغناطیس سنج با نمونه نوسانی M-Hحلقه پسماند  است. nm 8میانگین اندازه نانوذرات  TEMتصاویر 

طیف فتولومینسانس  هاي اپتیکیگیرياندازه گاف اپتیکی این نانوذرات با استفاده از د.ناشبابرپارامغناطیس میداراي رفتار  4o2MgFeنانوذرات ، گیري نشان داداندازه
 تعیین شد. eV 90/2در حدود  ،UV- Visو طیف جذبی 
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Abstract  

 
    Currently, extensive research on Fabrication of magnetic nanoparticles for industrial and medical 
applications is in progress. Spinel ferrites, are an important class of these materials that in nano scale and in 
the size less than a critical size, show superparamagnet behavior. The purpose of this paper is to provide 
sonochemical method for synthesis of magnesium ferrite nanoparticles (MgFe2O4) and investigate their  optical 
and magnetic properties. The nanostructure and morphology of nanoparticles were characterized by X-ray 
diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM), respectively. The crystal structure of  
synthesized magnesium ferrite nanoparticles were cubic spinel structure. According to the TEM images, the 
average size of nanoparticles was 8 nm. The M-H hysteresis  loop, at room temperature, was obtained using  a 
vibrating sample magnetometer (VSM). The magnetic measurement results showed that the magnesium ferrite 
nanoparticles were superparamagnetic behavior. From the optical measurements of photoluminescence (PL) 
and UV-vis absorption spectra the optical band gap of the these nanoparticles were determined to be about 
2.90eV. 
 
PACS No. 75.00,78.67 
        

که  استبا ساختار اسپینلی فریت منیزیم یکی از مواد مغناطیسی    قدمهم
-دستگاه ، ساختآنجمله کاربردهاي از  .کاربردهاي فراوانی دارد
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 بادرمان سرطان  و] 2[هاي لیتیومی باتري ،]1[ هاي میکروویو
به عنوان  و همچنین  دباشمی ]3[ و دارورسانی گرمایش موضعی

-بکار می ]1[ پیگمنت و فوتوکاتالیست ،کاتالیست، گازي حسگر

هاي دلیل ویژگینانوذرات ابرپارامغناطیس فریت منیزیم به .رود
هاي جدید آوريمنحصر بفرد مغناطیسی و ارتباط فراوان آن با فن

مغناطیسی داروهاي حاجب در تصویربرداري  تشدیداز جمله 
العات با ها در ذخیره سازي اط، طول عمر داده(MRI) مغناطیسی

آوري سیاالت فرومغناطیسی و سرد سازي چگالی باال، فن
  .]5-4[ بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است مغناطوکالري

تراوایی مغناطیسی  بوده واز نظر مغناطیسی نرم فریت منیزیم      
مقاومت الکتریکی و کم ، نیروي وادارندگی باال، مغناطیس اشباع 

 nنیمرساناي نوع  4O2MgFe .]4[ دارد)  = mΩ٢١٠ρی ( یباال
گزارش شده  eV 38/2آن  انرژي اپتیکیاندازه گاف  و باشدمی

نوع اسپینل نرمال و  ترکیبی ازساختار بلوري آن  .]1[است 
بصورت توان ها در آن را میچنانکه توزیع کاتیوناست معکوس 

  زیر نمایش داد:
             4O B] 3+ δ-2+ Fe 2 δ[ Mg  A] 3+ δFe  2+ δ-1[Mg   

 لذا .]5[دهددرجه وارونگی کاتیون در ساختار را نشان می δکه 
اشغال شده  3Fe+ هايتوسط یون چهاروجهیهاي کسري از جایگاه

 هاي هشت وجهیهها به جایگاتعدادي از آنو با افزایش دما  ]1[
   .]5[یابندمی انتقال

هاي روش این نانوذرات با روش هاي مختلفی از جمله    
ژل -، سل]1[فرآیند احتراقی  ، ]3[مایسل معکوس  ،مرسوبیه
اي و میکروویو، آسیاب گلولههیدروترمال،  ،]6[، الکتروریسی ]4[

هاي متنوعی از به شکل که است شده ساخته ]5[مکانوشیمیایی 
-می ]2[وکره نو نا ]6[ لولهوننانانوفیبر، نوار، نانوجمله نانوذره، 

شوند. می ساختهنیز  با کمک امواج التراسونیکتارها نانوساخ باشند.
هاي دیگر شیمی تر، این روش ساده، سریع و در مقایسه با روش

کارآمد است و امکان واکنش در شرایط محدود مانند دماي اتاق  را 
ها و الگو نیاز کند. روش سونوشیمی به پایدار کنندهفراهم می

انتشار امواج . ]7[باشدندارد، لذا محصول بدون ناخالصی می
که  ،کندمی تولیدهاي بسیاري را ، حبابآبی در محیطالتراسونیک 

 .دکننمیذخیره در خود  راقبل از انفجار مقدار زیادي انرژي 

که سبب  دکنمیتولید را اي شدیدي ، امواج ضربههاحباب ترکیدن
و انرژي الزم جهت انجام  شدهافزایش دما در فضایی کوچک 

  .دنمایمیمین أرا تواکنش 
روشـی  با توجه به مطالب ذکر شده قصـد داریـم    مقالهدر این      

ـ  .فریت منیزیم ارائه دهیمنانو ذرات مطلوب براي ساخت   رايلذا ب
 دیم.نمواستفاده  سونوشیمی روشتولید نانوذرات یکنواخت، ما از 

زمـان واکـنش و بدسـت    کـاهش  مزایاي این روش اجراي آسـان،  
  باشد.رات ابرپارامغناطیس میآوردن نانوذ

  روش آزمایش
روش فریت منیزیم،  نانوذرات ساخت برايپژوهش در این      

التراسونیک (سونوشیمی) استفاده شد.   امواج همرسوبی با کمک
 شرکت -  %99) (با خلوص O2.6H3FeClآبه ( 6کلرید آهن 

Merck آبه ( 6) و کلرید منیزیمO2.6H2MgCl 79) (با خلوص% 
) به ترتیب به عنوان منابع آهن و منیزیم RECTAPURکت شر -

 -  %97) ( با خلوص NaOHاستفاده شدند. سدیم هیدروکسید (
زدایی شده به عنوان و آب یون pHشرکت فلوبا) براي کنترل 

 حالل مورد استفاده قرار گرفت.
کلرید  g 128/1آبه  به همراه  6کلرید آهن  g 3ابتدا مقدار     

زدایی شده آب یون ml 100 در 1: 2ه با نسبت مولی آب 6منیزیم 
براي بدست . ندو تحت جو نیتروژن حل شد C80°دماي  در

دقیقه  5به مدت  محصول فوق، و همگن آوردن محلول یکنواخت
قرار  W 300و توان  kHz 20فرکانس با  التراسونیک امواجتحت 
ور کانتموالر سدیم هیدروکسید به وسیله د 3محلول  ml 30 .گرفت

 12محلول به  pH تااضافه شد  هاي فلزيبه محلول حاوي نمک
قرار  الترسونیک امواجدقیقه تحت  15. محلول به مدت برسد

انجام   C80°تمام مراحل ذکر شده در حمام روغن با دماي  .گرفت
جداسازي رسوب، محلول کلوئیدي بدست آمده در  براي شد.

دقیقه قرار داده شد.  15دت به م  rpm 2000 با سرعت  سانتریفیوژ
زدایی شده رسوب حاصل دو بار با اتانول و دوبار با آب یون

 20رسوب حاصل به مدت زدوده شود.  Cl-و  Na+شسته شد تا 
پودر  پس از ساییدن .شد خشک C  80 ̊ساعت در کوره با دماي

  C 600 ̊ کوره با دماي  ساعت در 3به مدت را بدست آمده 
  . نمودیمکلسینه 
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شده بوسیله  نانوذرات ساختهو ساختار بلوري  شکل     
دستگاه پراش پرتو و  (TEM)الکترونی عبوري میکروسکوپ 

توسط  نمونهرفتار مغناطیسی  .بررسی شد (XRD)ایکس 
مورد  ،در دماي اتاق ،(VSM)سنج با نمونه نوسانی مغناطیس

 ،هاي اپتیکیبررسی ویژگی برايمطالعه قرار گرفت. همچنین 
و طیف  (UV-Vis)اشعه فرابنفش مرئی  نماییطیف

  استفاده گردید.  (PL)فوتولومینسانس 
  نتایج و بحث

با استفاده از  شدهکلسینه  نمونه ایکس يپراش پرتو الگوي    
̊  min/ و با آهنگ 80 ̊تا  10 ̊اي در گستره زاویه سونوشیمی روش

از ها ه نانوبلوركو اندازبراي تایید ساختار بلوري د. انجام ش 02/0
، XRD در طیف .استفاده شد 1در شکل الگوي پراش ارائه شده 

و کامال بلوري حاصل  پودر .استبعنوان فاز اصلی  فریت منیزیم
اسپینلی ر اساخت رايدا 73-1720استاندارد  کارتشماره مطابق با 

  . ]4[است FCCمکعبی 
هاي هشرر و داد-ايها با استفاده از رابطه دباندازه نانو بلورك     

با استفاده از موقعیت محاسبه شدند.  XRDحاصل ازالگوي پراش 
ها را به کمک توان اندازه تقریبی نانوبلوركمیها پهناي قلهو نیم

 ،kبه دست آورد. در این رابطه  D= k λ / β cos θرابطه شرر 
طول  λ است. 94/0 ،پراش سنجی بهتصحیح مربوط شکلی فاکتور 
مربوط به تیوب  nm 154/0=λتو ایکس بکار رفته است ( موج پر

پهناي پیک در نصف ارتفاع بیشینه بر  βزاویه پراکندگی و  θ، )مس
شرر، میانگین اندازه -حسب رادیان است. طبق رابطه دباي

  . تخمین زده شد nm 33هاي فریت منیزیم در حدود  نانوبلورك

  
  شده.سینه کل پراش پرتو ایکس نمونه الگوي: 1شکل 
-را نشان مینانوذرات فریت منیزیم  TEMویر تص 2شکل          

  د.نباشمی nm 8 هایی با میانگین قطربه شکل کرهدهد که 

  
  و نمودار توزیع اندازه نانوذرات فریت منیزیم. TEMتصویر : 2شکل 
 ،VSM رفتار مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم توسط دستگاه     

  ، مساحت بسیار ناچیز حلقه 3در شکل بررسی شد. ، در دماي اتاق
با توجه  .]9[ فاز ابرپارامغناطیس است ار مشابهرفتگر پسماند بیان

دستگاه مغناطش نمونه در ماکزیمم میدان اعمالی  ،3 به شکل
VSM مغناطش اشباع،  تخمینلذا براي  رسد.شباع نمیبه حالت ا

هاي در میدانان بر حسب عکس میدطش مغنا نمودار 4در شکل 
 اشباع یابی آن، مقدار مغناطشبرونبا و  گردیدرسم  بزرگاعمالی 
اي آن کپهکه در مقایسه با مقدار  حاسبه شدم emu/g 65/7نمونه 

مغناطش نمونه  کم مقدار .]emu/ g 4/33( ]3( بسیار کوچک است
و هشت وجهی  هاي چهاروجهیها در جایگاهنتوزیع کاتیو به

در اثر کج شدگی اسپین و بی نظمی  نیز به دلیل وابسته است و
  .]5-3-9[باشدمیسطح نانوذرات 

  
  : منحنی پسماند نانوذرات فریت منیزیم.3شکل 
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  .هاي اعمالی بزرگنمودار مغناطش بر حسب عکس میدان در میدان: 4شکل 

تعیین شد.   PLگاف انرژي اپتیکی نانوذرات توسط طیف      
 nm 375ونه برانگیخته شده با طول موج نم PLطیف  5شکل 

)eV 3/3دهد. قله طول موج گسیل شده در ) را نشان میnm 428 
)eV 9/2شود. گاف انرژي) مشاهده می eV 8 در مقایسه با ./

جا هاي بیشتر جابهبه سمت انرژي) eV 1/2اي (فریت منیزیم کپه
-ها میركکه بیانگر حبس کوانتومی و اثر اندازه نانوبلو شده است

  .]8[باشد

  
  نانوذرات فریت منیزیم. فوتولومینسانس: طیف 5شکل 
در را نانوذرات فریت منیزیم  UV- Vis جذب طیف 6شکل      

اپتیکی نمونه با  گاف انرژيدهد. نشان می nm900- 200گستره 
 α محاسبه شد که gE -αhυ = k (hυ (٢/١ تاوكاستفاده از رابطه 

  
  نانوذرات فریت منیزیم. UV- Vis: طیف 6شکل 

گاف انرژي  gEیک ثابت وابسته به انرژي و  kضریب جذب، 
محاسبه شده  gEدهد نشان می 5باشد. همانطور که شکل اپتیکی می

  تطابق دارد. PLبا طیف 
  نتیجه گیري 

 ساخته سونوشیمیروش نانوذرات فریت منیزیم با استفاده از     
تک ، نهوایکس ساختار بلوري نمتو پراش پر الگويبا توجه به شد. 

نانوذرات فریت منیزیم به  TEMتصویر  در. استاسپینلی فاز و 
طبق منحنی  .گردیدمشاهده  nm 8هایی با میانگین قطر شکل کره

 4o2MgFeنانوذرات  رفتار مغناطیسی ،H-M پسماند
 emu/g 65/7 هاآن اشباع شمغناطو  باشدمی ابرپارامغناطیس

گاف  PLو  UV-Visهاي طیفاتوجه به نتایج بهمچنین  .است
که به  محاسبه شد eV 9/2 فریت منیزیم نانوذراتاپتیکی  انرژي

   .اي آن استبیشتر از نمونه کپه، ذراتدلیل اثر اندازه نانو
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