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 چكيده
باکتریال نانوذرات طال و نقره دارای خواص ضد میکروبی و آنتی زمينه و هدف:

یشی، اد. این مواد در لوازم آرنکنها روی سطح آنها رشد نمیهستند و میکروب
دست  ۀمانند ساخت ژل تمیز کنند ،دنشواستفاده می غیرهبهداشتی، نساجی و 

 Al2O3ذرات نانوکار حاضر های ضد میکروب. در بدون نیاز به آب یا لباس
ین مواد با توجه به ا ده وشدر شرایط آزمایشگاهی تولید  Agآالییده شده با 

 باشد.شان دارای کاربردهای زیستی و پزشکی فراوان میباکتریالخاصیت آنتی
کربنات آمونیوم، آب دیونیزه، نیترات ، بیآبه 9نیترات آلومینیوم  روش بررسی:

دهی نقره، اتانول، روش انجام این آزمایش تولید نانوذرات به روش رسوب
 .است
دست ه آالییده شده با نقره ب اکسید آلومینیومدر این آزمایش نانوذرات  ها:یافته

استفاده از فرمول شرر  و با XRDیید این کار از تکنیک أآمد که برای ت
 ای در فاز آلفا تشکیل شده است.نانوذره گردید کهمشخص 

 ،(، توسط نقرهAgآالییده شده با  Al2O3) نوع کامپوزیتاین  يری:گنتيجه
. در این استقرار گرفته  SiO2  یا TiO2به همراه کند و اکسیژن فعال تولید می

کند و با اکسید کردن اتم وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیایی عمل می
-یون .کندرا تولید می    اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیزکردن آب، یون

  .باشندن ضد میکربی نیز میعامالترین های فعال و قویاز بنیان های تولید شده
 

، باکتریوال خوواص آنتوی  ،   Al2O3، XRDنانو ذرات  ،موادسنتز  :گانکليد واژ
 .هاگیری از بیماریپیش
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 مقدمه

دهی تر، فلزی با خاصیت واکنشنقره در ابعاد بزرگ

 کوچک در حد نانومتر که به ابعاد باشد، ولی زمانیکم می

 99کشی آن بیش از خاصیت میکروب ،شودتبدیل می

توان از آن جهت یابد، به حدی که میدرصد افزایش می

ها استفاده کرد. نقره در ابعاد نانو بهبود جراحات و عفونت

-ارگانیسم اثر می بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکرو

ی شناخته شده را از نوع باکتر 650گذارد. تاکنون بیش از 

هر چند این فناوری به تازگی مورد توجه  .بین برده است

زیادی قرار گرفته و رونق بسیاری پیدا کرده، اما از آن در 

ثیر آن شناخته أطب قدیم استفاده شده بدون آنکه دلیل ت

حتی در جنگ برای کنترل عفونت زخم سربازان  شود و

 .های نقره استفاده شده استاز سکه

 روش بررسی
 فرآیند آزمایشگاهی

 9ذرات ابتدا پودر نیترات آلومینیوم در تولید این نانو

آب  ml 600 کافی با اندازۀ کربنات آمونیوم بهآبه را با بی

آب  ml 25 در را یونیزه مخلوط کرده و بعد نقره نیترات

سپس  کنیم،میحل کرده و به محلول غالب اضافه  یونیزه

کدام از این محلول را به روش تیتراسیون در یک  هر

 – 5/8 است، و 00℃ظرف بزرگ که دارای دمای 

5/0PH  ، بعد از تیتر کردن محلول حاصله  وتیتر کرده

ن شرایط نگه داشته و بعد با همیساعت در  3را به مدت 

حاصله که و رسوب  نمودهها را جدا سانتریفیوژ ناخالصی

 را در آون گذاشته تا کامالً باشدبه رنگ خاکستری می

ساعت  5خشک گردد. بعد از خشک کردن آن را به مدت 

 گذاریم.می ،ی که فاز آلفا را تشکیل دهدیدر کوره در دما

  یافته ها

در این آزمایش نانو ذرات اکسید آلومینیوم آالییده 

دهی سنتز شد، و سپس  شده با نقره به روش رسوب

نشان از خاصیت تست آنتی باکتریال انجام شده روی آن 

 آنتی باکتریال این نانو کامپوزیت است.

 

  گيرینتيجه
به  یدر طی واکنش شده واکنش شیمیایی رخ داده

 است: زیرصورت 

NH4HCO3 + HOH   NH4OH + H2O + 

CO2 (1)  

Al(NO3)3 + 3NH4OH   Al(OH)3  + 

3NH4NO3  (2)  

Al(OH)3  AlOOH   + H2O (3)  

AlOOH  Al2O3 + H2O (4)  
 

Al2O3  تشکیل شده دارای آالیش نقره بوده که در

محلول اولیّه به محلول غالب اضافه گردید.  ۀهنگام تهی

به صورت زیر  00℃این نمونه در دمای  XRDطیف 

 باشد.می

 :شوداین کریستال با فرمول شرر محاسبه می ۀانداز

    D =
  

     
 

طول   ، 0.9kیک مقدار ثابت و برابر  kکه در اینجا 

براگ  ۀزاوی  شدت حداکثر نیم پهنا و   ، Xموج پرتوهای 

  nmکریستال در ۀانداز ۀاست. محاسبات انجام شده برای دامن

مربوط به این نمونه در شکل زیر  IRباشد. طیف می 20 – 30

 نشان داده شده است.
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 XRD: طيف 1شكل

 

 
 

 Al2O3برای   FT– IR: طيف 6شكل 

 

های متفاوتی را برای تبیین دانشمندان مکانیسم

اند. به دلیل همین تعدد ها یافتهاثرگذاری نقره بر میکروب

توانند نسبت به نقره ها نمیها است که میکروبمکانیسم

امروزه به مدد  شوند و یا مقاومت پیدا کنند. سازگار

ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته  ،فناوری نانو

دهند که با ذرات نانو نقره به ما این امکان را می .است

کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از 

های متعددی که از در میان مکانیسم فلز نقره شاهد باشیم.

نقره شناخته شده است، دو مکانیسم بصورت بارز فلز نانو 

 :شود که به شرح زیر استدر نظر گرفته می

 :زند ااها عبارتنانو نقره ۀدو مكانيسم عمد

تولید اکسیژن فعال توسط  ی:مكانيسم کاتاليست -1

های نانو مورد کامپوزیت نقره، این مکانیسم بیشتر در

 هادی مانندهای نیمهکند که روی پایهای صدق مینقره

TiO2 یا  SiO2 شود. در این وضعیت ذره قرار گرفته می

کند و با اکسید مانند یک پیل الکتروشیمیایی عمل می

کردن اتم اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیزکردن آب، 

های فعال و کند که هر دو از بنیانرا تولید می    یون

 .باشندبی نیز میون ضد میکرترین عامالاز قوی

دگرگون ساختن میکروارگانیسم  :مكانيسم یونی -2

این مکانیسم  در – Sagبه - SHهایتبدیل پیوند ۀوسیلبه

های نقره از خود فلزی به مرور زمان یون ۀنقر ذرات نانو

 ها طی واکنش جانشینی، باندهایکنند. این یونساطع می

 Sag-  میکروارگانیسم به باندهای ۀرا در جدار    

شدن واکنش تلف نایۀ که نتیج کنند،می تبدیل

  .میکروارگانیسم است
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 (b) (a) 

 ( طيف عبورb( طيف جذب و )a. ) Al2O3:Agمربوط به   UV: طيف 3شكل
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Abstract 
Background and Objectives:  Gold and silver nanoparticles 

have antibacterial and antimicrobial properties and microbes 

do not grow on their surfaces. These materials can be used in 

cosmetics, medical and textile industries in forms of 

antibacterial gel and antibacterial cloths. In the present work 

has been Al2O3 nanoparticles doped by Ag in vitro and 

production of these materials according to their antibacterials 

properties has biological and medical applications is 

enormous.   

Subjects and Methods: Al(NO3)3·9H2O, NH4HCO3, 

AgNO3, Deionized water, Ethanol.Production of 

Nanoparticles by precipitaton. 

Results: In this experiment, alumina nanoparticles doped with 

silver is synthesized and for confirmation of results we have 

used XRD technique and Sherrer formula. Finally, it is found 

that alpha phase of nanoparticles has been formed. 

Conclusions: Al2O3 doped with Ag composite activate by 

silver oxygen to produce active oxygen and beside SiO2 or 

TiO2 semiconductor acts as an electrochemicall cell. By 

oxidizing oxygen atom it produces oxygen ion and by 

hydrolysis of water,  produced. The produced ions are 

very strong antibiological agents. 

 

Keywords: Materials synthesis, Al2O3 nanoparticles, XRD, 

Antibacterial, Prevention of diseases. 
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