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  :چکیده

در  يادیـ که کـاربرد ز ) ینوار بهداشت ییرو هیو ال يدستمال کاغذ(بافت  یطرح دو منسوج ب نیدر ا

ذرات نـانو   يحـاو  يدیدر بهداشت و سالمت انسان دارند ، با دو محلول کلوئ میروزمره و اثر مستق یزندگ

ت ضـد  یشـده و خاصـ   لیکردن تکم يروش اسپر قیاز طر LS2000و  L2000 يتجار ينقره با نام ها

  .شده است یآنها بررس یکروبیم

مختلـف از دو محلـول نـانو نقـره      يانتخاب دز ها يمحدوده عملکرد ما را برا M.I.C شیانجام آزما

  AATCC 147بر طبق دو استاندارد    یکروبیخواص ضد م یبررس يها برا شیآزما. دینما یمشخص م

 يدیـ حالت پاشش ، محلـول کلوئ  نیانجام گرفته و بهتر یبه طور کم AATCC 100و  یفیبه صورت ک

اثر نانو ذرات نقره  يماندگار. بافت به دست آمده است یهر دو منسوج ب يقابل قبول برا يو دز ها ثرترمو

اثـر   يکننـده مانـدگار   انیشد که حاصل آن ب یماه بررس 6بافت حد اکثر تا زمان  یدو منسوج ب يبر رو

ذرات نانو  کنواختیگرفته شده نشان دهنده پخش  SEM ریتصاو نیهمچن. تنسبتاً خوب دو محصول اس

  .باشند یبافت م یسطح هر دو منسوج ب ينقره بر رو

  

  اسپري – کروبضد می –بافت  منسوج بی –نانو ذرات نقره : هاي کلیدي واژه 
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  : مقدمه

 عیبافـت بـا بهداشـت و سـالمت انسـان و کـاربرد آنهـا در صـنا         یاز منسوجات ب یمرتبط بودن برخ

با توجـه بـه   . دینما یبافت را مشخص م یدسته از منسوجات ب نیکردن ا ي، ضرورت ضد باکتر یبهداشت

بافـت بـا بهداشـت و سـالمت      یمنسوج بـ  نیا میو ارتباط مستق یدر زندگ يدستمال کاغذ اریکاربرد بس

و  یابـد بهبـود   دیـ محصول مف نینانو خواص ا ينوپا يشد که با بهره گرفتن از فناور گرفته میانسان تصم

بافت که مـورد توجـه قـرار     یاز منسوجات ب يگریمحصول د. شودآن در بهداشت جامعه  شتریباعث اثر ب

  . سالمت بانوان دارد ودر بهداشت  يا ژهیباشد که اثر و یم ینوار بهداشت ییبافت رو یب هیگرفت ال

 یبافت کاربرد دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ول یاز منسوجات ب يادینانو نقره در تعداد ز 

اثـر   یبررسـ )  یو نوار بهداشت يدستمال کاغذ( به علت پرداخت کمتر محققان به دو محصول پر کاربرد 

 مـت یبـودن آسـان ، ق   سستردر د. پرداخته شده است لیبافت به تفض یدو منسوج ب نیا ينانو نقره بررو

    ي، جاذب الرطوبت بـودن و داشـتن لطافـت باعـث شـده کـه دسـتمال کاغـذ         ادیمناسب ، ابعاد و تنوع ز

منسـوج      نیـ بـه ا  یکروبـ یضد م تیحال با اضافه شدن خاص. کند دایبشر پ یدر زندگ يادیز يکاربرد ها

از اسـتفاده ،             یهـدف اصـل   دوارمـ  یدر بعضـ  یخواهـد کـرد و حتـ    دایـ پ يشـتر یب يبافت کاربرد هـا  یب

  .بودن آن خواهد بود کروبیضد م

به علـت   یباشد ول یمدت هاست که در دسترس م یالکل هیبر پا کروبیمرطوب ضد م يدستمال ها

. ردیگ ی، مرطوب بودن و استفاده مشکل از آن کم تر مورد استفاده  قرار م يباالتر ، نوع بسته بند متیق

توجـه بـه    اشـود و بـ   یخشک کردن دست و صورت استفاده م يبرا يموارد از دستمال کاغذ ياریدر بس

کننده در دسترس نباشد ، خشک کردن دست و صـورت بـا    یو ضد عفون ندهیممکن است مواد شو نکهیا

. انسـان شـود   یو حفـظ سـالمت   کـروب یرفتن م نیتواند باعث از ب یم يضد باکتر ياستفاده دستمال ها

ـ ا نـدن ما يکه باعـث عـار   نستیدهد ا یانجام م يکردن دستمال کاغذ يکه ضد باکتر يحداقل کار  نی

شود و اگـر   یبه دست مصرف کننده م دنیدر کارخانه تا رس دیدر هنگام تول يمحصول از هر گونه باکتر

آلـوده   يرخ دهد دسـتمال کاغـذ   ياشتباه ناخواسته ا ای یکوتاه يو در هنگام بسته بند دیدر پروسه تول

  .رسدببه دست مصرف کننده  کروبیاز م يو کامالً سالم و عار ودنش

با بهداشت و سالمت بانوان دارد  میکه مورد توجه قرار گرفت و ارتباط مستق يگریبافت د یمنسوج ب

بـانوان   يبـرا  یاست ول يکمتر از دستمال کاغذ اریمحصول بس نیکاربرد ا. است ینوار بهداشت ییرو هیال

کننـد   یمـ  دایپ ازین حصولم نیبه ا یزنان معموالً در سن دوازده تا پانزده سالگ. است تیئز اهمحا اریبس

و بروز عفونت بـه خصـوص در دوران    ینکردن درست نکات بهداشت تیاحتمال رعا ، که به خاطر سن کم

   ]1[ .می یابد شیافزا یقاعدگ

آن  ینسبت بـه نـوع معمـول    ياستفاده از نوار ضد باکتر ستیبه آب ن یکه امکان دسترس يدر موارد

و  کـروب یانواع م  ریرشد و تکث يبرا کیگرم ، مرطوب و تار يها طیمح رایرسد ؛ ز یبهتر به نظر م اریبس

               يبــاکتر وعنــ کیــبــانوان  یدر دســتگاه تناســل. باشــد یمناســب مــ اریزا بســ يمــاریب يقــارچ و بــاکتر



3

در  یشود ول یها م يباکتر گریاز رشد د يریوجود دارد که باعث جلوگ یعیبه طور طب )1لوسیالکتو باس(

اشاره شده کاهش  يباشند مقدار باکتر یم کیوتیب یهستند و مجبور به مصرف آنت ماریکه افراد ب يموارد

  ]1و 2[ .دیآ یبه وجود م گرید يها يو امکان رشد باکتر یافته

          یکننـد بهتـر اسـت از نـوار بهداشـت      یمصرف م کیوتیب یآنت لیکه به هر دل يافراد يبرا جهیدر نت

 يریکه ممکن است  جلوگ ییزا تا جا يماریب يها و قارچ ها ياستفاده کنند تا از رشد باکتر يضد باکتر

  .شود

  :مثل  ينانو نقره در موارد يضد باکتر تیخاص از

      - یعمـل جراحـ   يبافـت بـرا   یب يلباس ها -ها  مارستانیبار مصرف در ب کیبافت  یب يها ملحفه

بافـت بـه کـار رفتـه در      یب يروکش ها -بافت چسب زخم ها  یب هیال - یمخصوص سوختگ يلباس ها

 يوبافـت کـه امکـان شستشـ     یب یمسافرت يپتوها - گرید يها و جا ها مایها ، قطارها ، هواپ مارستانیب

و        )اتـاق کودکـان   مخصوصـا بـراي  (موکـت هـا    –هـوا   هیتصـف  يمختلـف بـرا   يلترهـا یف -دارند  يکمتر

  .توان بهره گرفت یمختلف م يماسک ها

  

  

    

                                               
1

 - lactobacillus


