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امروزه بشر، به دليل ارتقاي آگاهي اش از بهداشت و سالمت فردي، نيازهاي متفاوت و جديدي را مي طلبد و     

ز هرگونه آلودگي، آن ها سروكار دارد، عاري اانتظار دارد تا محيط اطراف، وسايل، لباس ها و هر آنچه كه او با 
از اين بين منسوجات محل مناسبي براي رشد باكتري ها و قارچ ها هستند و در صورت وجود . باشد ناپاكي

را فراهم  و موجبات بيماري، عفونت رطوبت، حرارت و تغذيه كافي در منسوجات، باكتري ها در آن ها رشد كرده
 .مي آورند

 ري و ضدقارچ را جهت مصارف پزشكي،مادي است كه صنعت نساجي، پارچه هاي ضدباكتسال هاي مت   
بهداشتي، ضدعفوني و تصفيه آب، به منظور مهار كردن باكتري ها و اثرات عفوني آن ها عرضه نموده و در صدد 

 شستشوبربراآن بوده است تا منسوجاتي را توليد نمايد كه عالوه بر قدرت باالي ضدباكتري، ثبات خوبي در 

از يك سري مواد شيميايي توليد تامدت ها، منسوجات ضدباكتري به شيوه اي سنتي و با استفاده  .داشته باشد
گرديد كه اين مواد شيميايي عالوه بر اينكه سمي و بدبو بودند، پايداري كمي نيز بر روي منسوج داشته و  مي

ري منسوج نيز از دست مي رفت؛ لذا محققان در پس از شستشوهاي مكرر از بين مي رفتند و خواص ضدباكت
جستجوي روشي بودند تا منسوجاتي را توليد كنند كه عالوه بر خاصيت ضدباكتري، ثبات شستشويي بااليي نيز 

با ظهورفناوري نانو، دريچه اي جديد به روي صنعت  .ستا برداشته شدقدم هاي ارزشمندي دراين را. داشته باشند
نساجي داده است؛ به اين صورت  صنعت هاي متنوعي به قابليت نانو فناورينايع گشوده شد نساجي و نيز ساير ص

يا به عبارت ديگر نوعي تكميل نانومتريك روي پارچه انجام  دادهتوان نانوذرات خاصي را روي پارچه قرار  كه مي
  .بدهدباكتريال بودن را  يك ويژگي تعريف شده مانند ضدلك يا آنتيداراي تا  پارچه  شود

 وندانو توليد  شمحققان به اين حقيقت دست يافته اند كه اگر فلزات و اكسيدهاي فلزي در مقياس ن هامروز   
ن ها جايگزي اين مواد به قدري واكنش پذير و فعال مي شوند كه هيچ موادي جز خود آن ها را نمي توان با آن

  . نمود
كاربرد اين نانو مواد تدريجا رواج يافت تا اينكه امروزه در صنعت نساجي با استفاده از نانو ذرات نقره،     

منسوجات با خاصيت فوق العاده قوي ضدباكتري و ضد بو و نيز با ثبات در برابر شستشوهاي مكرر توليد شده 
كنندگي نقره از  البته، خواص ضد عفوني. باكتريال دارند كننده يا آنتي خواص ضد عفوني انوذرات نقرهن .است

اما كوچك شدن ذرات يون نقره موجب افزايش سطح نقره، و بنابراين افزايش . گذشته نيز شناخته شده بود
كنندگي  د عفونيها با نانوذرات نقره موجب ايجاد خواص ض پوشش دادن الياف پارچه. شود پذيري آن مي واكنش

 .يابند ها امكان رشد و تكثير نمي ها و قارچ بدين ترتيب، باكتري. شود مي ها در پارچه

 
 


