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  :چکیده
ر بـه جـستجوي روشـهایی    هاي محیط زیست ناشی از افزایش جمعیت محققـان را وادا        امروزه آلودگی 

یکـی از ایـن    . ا نمـوده اسـت    مناسب و بهداشتی براي تولید محـصوالت مناسـب جهـت بهزیـستی انـسانه              
د و بـه همـین دلیـل          اي بکار می   ها بطور گسترده  انمنسوجات بوده که در زندگی روزمره انس      محصوالت، روـن

  .ال آنها جلوگیري به عمل آیدها و میکروبها به این محصوالت و انتق نیاز است که از ورود آلودگی
 داشته است که  ونانوتکنولوژي در قرن اخیر پیشرفت خیلی زیادي بدلیل توانایی رساندن فلزات به ابعاد نان             

وقتـی بـه   کنـد مـثالً فلـز نقـره      در این ابعاد خواص نوري، فیزیکی و شیمیایی فلزات شدیداً تغییر پیدا می     
بنـابراین در ایـن   . یابـد  العاده افزایش مـی  یت ضد میکروبی آن فوق  قابلشود، شکل نانو ذرات نقره تبدیل می     

همچنین بـه نحـوه عملکـرد    ره بـر روي الیـاف مـصنوعی،    پایدارسـازي نـانو ذرات نقـ      کـاربرد و   سمینار بـه  
قرارگیري نـانو ذرات نقـره بـر     هاي مختلف و کشی نانو ذرات نقره و تولید نانو ذرات نقره در محیط    میکروب

  . پرداخته شده استمتاکریالت،پلی متیل استر پلیاورتان، پلیلون، نایروي الیاف


