
 
 آنتی باکتریال، پژوهش شیمی افشانه : و کارگاه  عنوان پروژه

 پیشینه تحقیق: 
دانستند که ترکیبات  ها پیش به طور تجربی می مردم از قرن

 های اخیر ودی خاصیت ضدعفونی دارند، اما در سالنقره تا حد

برخی ترکیبات نقره به ویژه  کشف شده است که نانوذرات

( به دلیل افزایش سطح تماس مؤثر، AgNO3نیترات نقره )

اثری به مراتب بیشتر و کم ضررتر از مواد شیمیایی متعارف 

 دارند.

حاوی نانوذرات نیترات نقره  که های ضدعفونی کننده اسپری

بدن به جا  رنسبت به مواد شیمیایی سمیت کمی دهستند 

( و در سایر ر ایران )توسط شرکت نیواشاگذارند؛ از این رو د می

 شود و همچنان مورد تحقیق است. رها تولید میکشو

 باشد. این محصول فناورانه می وردم درنیز پژوهش ما 

 شرح پروژه:
 در این پژوهش کارهای زیر تحت نظارت اساتید محترم انجام شده است:

  پژوهش در زمینه علت خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ بودن

 ترکیبات نقره انجام و نتایج گزارش شد.

  جهت حفظ  زمینه،پژوهش در مورد استانداردهای موجود در این

انجام و غلظت مجاز آن این ماده  مت بدن انسان در استنشاقسال

 شده و نتایج گزارش شد.

 .مطابق با چند روش علمی، نانوذرات نیترات نقره تولید شد 

  محتوی نانوذرات نیترات نقره تولید شد.پایدار محلول 

 رزیابی ایی جهت ها با ایجاد محیط رشد انواع باکتری و قارچ، آزمایش

 و گزارش شد. تانجام شد و نتایج آن ثب میزان تأثیر این محلول

 های پروژه: عکس

 دوره اول() تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دوسیزدهمین نمایشگاه علمی 

 نتایج و پیشنهادات: 
ضد قارچ اکتری و طبق نتایج آزمایشات، خاصیت ضد ب

 در دمای اتاق اثبات شد. بودن این اسپری

طرح، مشخص های انجام  برآورد هزینهبه عالوه، بعد از 

بسیار اندک است )لیست  شد هزینه ساخت این اسپری

 ها در صورت درخواست قابل ارائه است(. هزینه

نوان یع به عدر صنا ،یاین مواد عالوه بر خواص ضد عفون

رای کارهای آینده ببنابراین  کاتالیزگر نیز کاربرد دارند؛

که مبتنی بر فناوری نانو  شود کاتالیزگرهایی میپیشنهاد 

 .دنهستند مطالعه شو و به ویژه نانوذرات نقره

 منابع مطالعاتی: برخی 
اثر مهارکنندگی نانوذرات نقره به همراه عصاره اتانولی اکالیپتوس بر رشد  .1
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