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  :چکیده
هاي محیط زیست، ناشی از افزایش جمعیت، محققان را مجبور به جستجوي روشـهایی     امروزه آلودگی 

یکـی از ایـن     . وب و بهداشتی براي تولید محصوالت مناسـب جهـت زنـدگی بهتـر انـسانها کـرده اسـت                   خ
رونـد و از ایـن رو نیـاز         اي بکار مـی     محصوالت، منسوجات است که در زندگی روزمره انسانها بطور گسترده         

  .ها و میکروبها به آنها و انتقال آنها جلوگیري شود است که از ورود آلودگی
در . بدلیل توانایی رساندن فلزات به ابعاد نانو پیشرفت خیلی زیادي داشته است       ر نانوتکنولوژي در قرن اخی  

کند مثالً فلز نقره وقتـی بـه شـکل     این ابعاد خواص نوري، فیزیکی و شیمیایی فلزات شدیداً تغییر پیدا می       
  .ابدی العاده افزایش می شود، قابلیت ضد میکروبی آن فوق نانو ذرات نقره تبدیل می

   امروزه تنها مقدار کمی مطالعات در مورد واکنش نانو ذرات نقره روي بدن انسان ها انجام شـده اسـت و              
اثرات احتمال ناسازگاري، پخش، تجمع در اعضاي بدن و سمیت آنها خیلی کم روي بـدن شـناخته شـده                 

در دما و رطوبت مناسب منسوجات می توانند محیط مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها، خصوصاً          . است
بدن باشند، لذا تحقیقات بسیاري روي اصالح ضد میکروبی منسوجات صـورت گرفتـه، تـا سـمیت آنهـا را                

 نتیجه گرفته شده نانو ذرات کـروي روي سـطح پارچـه داراي              SEMبا مطالعه روي تصاویر     . کاهش دهند 
نو ذرات نقـره در مرکـز آنهـا قـرار     خاصیت ضدمیکروبی قابل توجهی در مقایسه با پارچه هایی است که نـا          

  . دارند
بنابراین در این پژوهش به بررسی روشهاي پایدارسازي نانو ذرات نقره روي الیاف نایلون، همچنین اثر ضد              

  .میکروبی نانو ذرات نقره نسبت به دفعات شستشو و تولید نانو ذرات نقره پرداخته شده است


