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اصالح شیمیایی پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای نقطههای کوانتومی کربن-
کیتوسان سازگار با محیط زیست
عباس مدحی ،بهزاد شیرکوند هداوند
گروه رزین و افزودنی ها ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ،تهران  ،ایران
تاريخ دريافت44/40/40 :

تاريخ تصحيح44/43/11:

تاريخ پذيرش44/43/36:

چکيده
هدف اصلی در این پژوهش سنتز نانوکامپوزیتهای نقاط کوانتومی کربن-کیتوسان ) (CQDs-CSسازگار با محیط زیست و بررسی تأثیر افزودن آن
برخواص مختلف پارچه پنبهای از جمله ثبات رنگی ،ویژگیهای رنگی و فعالیت ضدمیکروبی میباشد .برای این منظور ابتدانانوکامپوزیت نقطههای کوانتومی
کربن-کیتوسان در درصدهای وزنی معین سنتز شد و توسط روشهای مختلف طیفسنجی مانند FESEM, UV-visible, Photoluminescence,

 HR-TEM, FTIRشناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه ،برای بررسی اصالح شیمیایی پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیت ،CQDs-CS
طیفسنجی  ،FESEMآزمون ثباتهای رنگی ،ویژگیهای رنگی و بررسی خواص ضدمیکروبی به روش  Mueller-Hinton brothمورد استفاده قرار
گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که اصالح شیمیایی پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای  ، CQDs-CSسبب بهبود جزئی در ثبات نوری ،ثبات
شستشویی و برخی از ویژگیهای رنگی شد .همچنین نانوکامپوزیتهای ساخته شده به طور قابلتوجهی سبب نابودی باکتریهای گرم مثبت
(استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشرشیا کلی) در پارچه پنبهای گردیدند.
کلمات کلیدی :نقطههای کوانتومی کربن ،کیتوسان ،نانوکامپوزیت ،اصالح شیمیایی ،خاصیت ضدمیکروبی.

 -1مقدمه
نقطههای کوانتومی کربنی ) (CQDsگروه جدیدی از مواد نانوکربنی صفر بعدی با اندازه کوچکتر از  01نانومتر هستند .نقطههای
کوانتومی کربن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی مانند بلوریشدن ،قابلیت پراکندگی مناسب ،خاصیت فوتولومینسانس0

قوی همچنین داشتن گروههای عاملی مختلف مانند گروههای هیدروکسیل ،کربوکسیل وغیره در لبههای خود میباشند[0و.]2
نقطههای کوانتومی کربن را میتوان از فرایندهای مختلفی شامل اکسایش اسیدی ،روش الکتروشیمی ،پیرولیز در مایکروویو و
روش هیدروترمال منابع کربندار مانند گرافیت ،کربن سیاه ،اسید سیتریک ،گلوکز ،پیرن و غیره تهیه کرد [3و .]4حاللیت در آب،
سمیت ناچیز ،هزینه کم ،سهولت آمادهسازی ،آسان بودن عاملدار کردن نقطههای کوانتومی کربندار و زیستسازگاری آن ،موجب
شده است تا این نانوذرات برای کاربردهای زیستی ،مناسب باشد [5و .]6در پژوهشهای اخیر استفاده از این ترکیبات در داروسازی،
تصویربرداریهای زیستی ،ساخت حاملهای دارویی ،ساخت مواد آنتیبیوتیک ،ترکیبات ضدمیکروبی ،صنایع الکترونیک ،مواد

. نویسنده مسئوول :پژوهشگر گروه رزین و افزودنیهای پژوهشگاه رنگ

abbas.madhi@semnan.ac.ir
Photoluminescence
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نیمهرسانا ،سلولهای خورشیدی و غیره مورد توجه قرار گرفته شده است [ .]7-01کیتوسان دومین پلیمر زیستی پس از سلولز
میباشد که به دلیل داشتن خواص غیرسمی ،زیستتخریبپذیر بودن ،قابلیت جذب سطحی روی سطوح ،پایداری حرارتی و
شیمیایی و اثرات ضدقارچی و ضدمیکروبی ،برای انواع فرایندهای علمی و کاربردهای مهندسی مناسب میباشد [ .]00حضور
گروههای هیدروکسیل و آمین در ساختار کیتوسان ،اجازه اصالح شیمیایی آن را برای کنترل خواص فیزیکی میدهد .کیتوسان
قادر است با مواد کربنی مانند کربن ،گرافیت و نقاط کوانتومی کربن ،نانوکامپوزیتهای مختلف تشکیل دهد که خواص این
نانوکامپوزیتها در مقایسه با خواص پلیمر خالص ،بهتر است .از کیتوسان برای افزایش خاصیت جذب رنگ ،کاهش میزان
نمدیشدن الیاف و ایجاد خاصیت ضدمیکروبی در الیاف پشمی و پنبهای استفاده میشود[02و.]03
منسوجات پنبهای یکی از محلهای تجمع و رشد میکروارگانیسمها به شمار میآید به ویژه اگر در شرایط دمایی و رطوبت مناسب
در تماس با بدن باشد .منظور از ضدمیکروبی کردن منسوجات ،محافظت از آنها در برابر اثرگذاری میکروبها و قارچها میباشد.
[04و .]05استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی از معروفترین باکتریهای عفونتزا میباشند .این باکتریها سبب عفونی شدن
پوست ،بینی ،دستگاه تنفس و دستگاه گوارش میگردند .این باکتریها به راحتی میتوانند در منسوجات مختلف تکثیر یافته و
سبب به وجود آمدن انواع بیماریها گردد [06و .]07استفاده از یک ترکیب شیمایی مناسب میتواند مانع از رشد و تجمع
میکروبها یا به سخن دیگر سبب ایجاد خاصیت ضدمیکروبی در منسوجات مختلف مانند پارچههای پنبهای شود .ترکیب کیتوسان
با نقطههای کوانتومی کربن میتواند یک پلیمر با خواص ضدمیکروبی قوی تشکیل داده و سبب نابودی انواع باکتریها شود
[01و.]01
در این پژوهش از واکنش بین نقطههای کوانتومی کربن و کیتوسان ،نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSسازگار با محیطزیست تهیه
شد .سپس پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای ساخته شده ،اصالح شیمیایی گردید و در ادامه روش سنتز و ویژگیهای مختلف
نانوکامپوزیت  ،CQDs-CSخصوصیات ثباترنگی (نوری و شستشویی) و ویژگیهای رنگی پارچه پنبهای اصالح شده مورد بررسی
قرار گرفت .در پایان خواص ضدمیکروبی پارچه پنبهای اصالح شده ،بوسیله آزمونهای ضدمیکروبی مورد بررسی و بحث قرار
گرفت.
 -2بخش تجربی
 -1-3مواد
نشاسته ،سدیم هیدروکسید و استیک اسید از شرکت مرک (آلمان) و کیتوسان با وزن مولکولی متوسط از شرکت سیگما آلدریچ
(آمریکا) خریداری شدند .پارچه نخی (پنبهای) نمره  31با چگالی  042گرم بر متر مربع ،از شرکت نساجی مازندران و صابون
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غیریونی از شرکت نیک فام خریداری شد .برای رنگرزی پارچه نخی از رنگهای واکنشی قرمز ) ،)Red 195زرد ( )Yellow 160و
سیاه ( (Black 5ساخت شرکت دایاستار (چین) استفاده شد.
 -3-3ابزار و روشها
برای شناسایی گروههای عاملی موجود در نانوکامپوزیت  CQDs-CSاز طیفسنجی  FT-IRبه کمک دستگاه

Thermo Nicolet

 Avatar 360ساخت آمریکا استفاده شد .اندازهگیری قطر ذرات با دستگاه  HR-TEM FEI model TEC9G20انجام شد .برای
بررسی مورفولوژی پارچه پنبهای ،میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ) (FESEMساخت شرکت

 TESCANمدل Mira3

 FESEMمورد استفاده قرار گرفت .خواص نوری نمونهها توسط فوتولومینسانس نوری با استفاده از Fluorescence spectrometer

 Perkin Elmer LS 55و طیفسنج نوری محدوده مرئی تا فرابنفش توسط دستگاه

UV-vis spectrometer Perkin Elmer

 lambda 25بررسی شد .برای رنگرزی پارچه نخی ،از دستگاه رنگرزی با جریان هوای داغ ساخت هند و از دستگاه طیفسنج دو
پرتویی مدل  CECIL 9200ساخت کشور انگلستان استفاده شد .اندازهگیری ثبات نوری پارچه پنبهای رنگ شده برای نمونههای
اصالح شده با نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSبا ترکیب درصدهای متفاوت ،مطابق با استاندارد ) ISO 105 B02:1988 (Eبا استفاده
از المپ زنون انجام شد .در این آزمون نمونهها به مدت  011ساعت در معرض تابش المپ زنون قرار گرفتند و ثبات نوری با
استفاده از معیار آبی ( 0 ،0-1بدترین و  1بهترین ثبات نوری) برای ارزیابی نمونه به کار رفت .ثبات شستشو پارچه پنبهای رنگ
شده برای همه نمونهها مطابق با استاندارد ) ISO 105 C06C2S:1994 (Eانجام شد .تغییر رنگ در نمونهها با مقیاس خاکستری
( 0 ،0-5بدترین و  5بهترین ثبات شستشویی) مورد ارزیابی قرار گرفت .ویژگیهای رنگی )* (L*, a*, bنمونههای رنگی تحت
منبع نوری  D65و زاویه مشاهدهکننده استاندارد  01درجه توسط دستگاه طیفسنج  Color-Eye XTH, X-Rite Inc.در محدوده
طول موج  411-711 nmاندازهگیری شد .همچنین روش  Mueller-Hinton brothبرای بررسی خواص ضدمیکروبی بکار برده
شد.
 -3-6تهيه نانوکامپوزيت CQDs-CS

ابتدا مخلوطی از  01گرم نشاسته در  011میلی لیتر آب تهیه و توسط همزن مغناطیسی به مدت  21دقیقه در دمای 61˚C
همزده شد تا زنجیره پلیمری نشاسته بر اثر آبکافت به مولکولهای گلوکز تبدیل شوند .ترکیب حاصل در معرض امواج مایکروویو
با توان  0111وات به مدت  1دقیقه قرار گرفت که مایع قهوهای رنگی بدست آمد .این مایع پس از سرد شدن ،با افزودن قطره
قطره محلول آبی  1/5موالر هیدروکسید سدیم خنثی شد ( .)pH=7مخلوط حاصل توسط کاغد صافی و کیسه دیالیز (02111
دالتون) صاف شد .این مخلوط به مدت  0ساعت در دمای  11˚Cدر روتاری و به مدت  1ساعت در دمای  65˚Cدر آون قرار گرفت.
که در این مرحله نقطههای کوانتومی کربن بدست آمد.
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در ادامه در  3بشر جداگانه مقدار 011میلی لیتر آب ریخته و به هریک ،مقدار  1/5گرم از کیتوسان اضافه شد .برای حاللیت بهتر
کیتوسان در آب ،به هر یک از بشرها مقدار  0میلی لیتر اسید استیک افزوده شد .این مخلوط توسط همزن مغناطیسی به مدت
 6ساعت در دمای محیط همزده شد و محلول آبی کیتوسان بدست آمد .در مرحله بعد مقدارهای  0 ،1/5و  0/5گرم از  CQDsرا
مطابق جدول  0به هر یک از مخلوطها اضافه گردید .برای پراکنش مناسب ذرات ،هر کدام از ظرفهای واکنش به طور جداگانه
به مدت  31دقیقه تحت امواج فراصوت قرار گرفت و سپس توسط همزن مغناطیسی به مدت  02ساعت در دمای محیط همزده
شدند .در نهایت ،مخلوطها پس از مدت  3روز در دمای محیط خشک گردیدند و نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSدر درصدهای
وزنی مختلف بدست آمد .شکل  0مراحل سنتز نانوکامپوزیت  CQDs-CSرا نشان میدهد.
جدول  -1مقدار و نوع مواد تشکیل دهنده نانوکامپوزیتهایCQDS-CS
نقطههای کوانتومی کربن
)(g
1/5
0
0/5

کیتوسان
)(g
1/5
1/5
1/5

نانوکامپوزیت
CQDs-CS1
CQDs-CS2
CQDs-CS3

شکل  -1مراحل سنتز نانوکامپوزیت .CQDs-CS
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 -3نتایج و بحث
 -6-1شناسايي نقطههاي کوانتومي کربن
شکل  2طیف  FT-IRمربوط به  CQDsرا نشان میدهد .نوارهای جذبی اصلی عبارتند از :طیف جذبی ظاهر شده در 3432 cm-1
مربوط به ارتعاشهای کششی  –OHاست .نوارهای جذبی ظاهر شده در  2125-2121 cm-1مربوط به ارتعاشهای کششی

C-

Hگروههای آلیفاتیک ،و نوار جذبی ظاهر شده در  0721-0770 cm-1مربوط به ارتعاشهای کششی  C=Oگروههای کربونیلدار
و کربوکسیل در لبههای نقطههای کوانتومی کربن میباشد .نوار طیفی مربوط به ارتعاشهای کششی  C=Cدر  0632 cm-1ظاهر
شده است.
برای اندازهگیری قطر ذرات  CQDsمحلول در آب ،از طیفسنجی  HR-TEMاستفاده شد .تصویر  HR-TEMذرات محلول در
آب  CQDsدر شکل  3نشان داده شده است .توزیع یکنواخت ذرات  CQDsدر آب به وضوح دیده میشود .ذرات  CQDsبه دلیل
داشتن بار منفی سطحی ،به صورت پایدار (کلوییدی) در آب بوده و میانگین اندازه این ذرات حدود  7نانومتر دیده شد.

شکل  -2طیف  FTIRنقطههای کوانتومی کربن.
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شکل  -3تصویر  HR-TEMنقطههای کوانتومی کربن.
 -6-3شناسايي نانوکامپوزيت CQDs-CS

برای بررسی خواص نوری محلولهای  CQDsو  ،CQDs-CSاز روشهای طیفسنجی  UV-visibleو فوتولومینسانس استفاده
شد .شکل ) 4(aمنحنیهای فوتولومینسانس  CQDSو  CQDs-CSنشان میدهد .برانگیختگی در  351نانومتر و پیک نشر در
حدود  415-451نانومتر (محدوده آبی) را نشان میدهد .وجود تابشهای مرئی با شدت باال بر اثر بر انگیختگی الکترونی گروههای
عاملی موجود در سطح این ذرات است .شدت نشر با غلظت

 CQDsدر نمونه متغیر است بهطوریکه در نانوکامپوزیت CQDs-CS

ارتفاع پیک نشر دیده شده کمتر از پیک مربوط به  CQDsاست و دلیل مناسبی برای برقراری پیوندهای شیمیایی بین گروههای
عاملی موجود در کیتوسان و  CQDsمیباشد.
طیفهای جذبی  UV-visibleدر شکل ) 4(bنشان داده شده است .برای محلولهای آبی  CQDsو  ،CQDs-CSدو نوار جذبی در
محدودههای 221و 351نانومتر دیده میشود .پیکهای دیده شده به ترتیب با انتقال* n→πپیوندهای  ،C=Oو

انتقال *π→π

پیوندهای ) C=C (sp2مطابقت دارد .شدت این نوارهای جذبی در  CQDsدر مقایسه با  ،CQDs-CSبه مقدار قابلتوجهی باالتر
است .که دلیل آن به انتقال الکترون و برهمکنش مثبت بین گروههای عاملی در  CQDsمربوط میشود [.]30،32
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شکل  (a) -4منحنیهای فوتولومینسانس ) (bمنحنی های  UV-visنقطه های کوانتومی کربن و نانوکامپوزیت .CQDs-CS

 -6-6رنگرزي
برای رسیدن به رنگرزی یکنواخت ،ابتدا باید ناخالصیهای موجود در پارچه نخی مانند چربی و مواد زاید از پارچه زدوده شوند.
برای این منظور پارچه پنبهای ،توسط  %5وزنی صابون غیریونی و  %3وزنی سدیم کربنات ،در دمای  61˚Cو به مدت  31دقیقه
شسته ،آبکشی و خشک گردید .برای رنگرزی ،مقدار  2درصد وزنی پارچه پنبهای ،از رنگهای واکنشی با  L:R=21:0به ماشین
رنگرزی اضافه گردید .رنگرزی پارچه پنبهای در  pH=4و در دمای  15˚Cبه مدت  45دقیقه انجام شد .سپس پارچه پنبهای از
ماشین رنگرزی خارج ،توسط آب شستشو و در دمای محیط خشک گردید.
 -6-0اصالح شيميايي پارچه پنبهاي
ابتدا  21گرم از پارچه پنبهای به  4قسمت با وزنهای مساوی تقسیم و در  4بشر قرار داده شد .یکی از نمونهها به عنوان شاهد
و به  3ظرف دیگر مقدار  5درصد وزنی از وزن پارچه پنبهای ،نانوکامپوزیتهای ( CQDs-CSمطابق با جدول  )0به همراه 211
گرم آب اضافه شد .نمونه شاهد حاوی  211گرم آب و عاری از نانوکامپوزیت بود .هر کدام از این مخلوطها در دمای  51˚Cبه
مدت 02ساعت توسط همزن مغناطیسی همزده شدند .در مرحله بعد هر کدام از نمونهها شستشو ،و در دمای  61˚Cخشک شدند.
برخی از برهمکنشهای شیمیایی بین پارچه پنبهای و نانوکامپوزیت  CQDs-CSدر شکل  5نشان داده شده است.
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شکل  -5برهمکنشهای شیمیایی بین پارچه پنبهای و نانوکامپوزیت .CQDs-CS
 -6-5بررسي مورفولوژي آزمون FESEM

برای اطمینان از پخش و اتصال نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSبر روی پارچه پنبهای اصالح شده ،تصویربرداری  FESEMانجام
شد .شکل ) aو  6)bبه ترتیب تصاویر  FESEMپارچه پنبهای اصالح نشده (نمونه شاهد) و پارچه پنبهای اصالح شده با
نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSرا نشان میدهد .مطابق شکل  6تفاوت در مورفولوژی پارچه پنبهای اصالح نشده و پارچه پنبهای
اصالح شده به وضوح دیده میشود .در سطح نمونه شاهد ،هیچ نوع ذره اضافی دیده نمیشود و سطح آن تقریبا هموار است اما
سطح الیاف اصالح شده دارای ذرات اضافی و چسبیده به پارچه پنبهای است .نقطههای سفید رنگ یا برجستگیهای دیده شده
بر روی پارچه اصالح شده ،نشاندهنده پخش نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSبر روی آن و تشکیل پیوند شیمیایی بین گروههای
عاملی این ذرات و پارچه پنبهای است.

شکل  -6تصاویر  (a) FESEMپارچه پنبهای اصالح نشده (نمونه شاهد) و ) (bپارچه پنبهای اصالح شده با نانوکامپوزیت .CQDs-CS
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 -6-3بررسي ثباتهاي رنگي پارچه پنبهاي اصالح شده
مقادیر ثباتهای رنگی (ثبات نوری و ثبات شستشو) الیاف رنگی اصالح شده در جدول  2نشان داده شده است .نتایج بدست آمده
از ثبات نوری برای نمونهها نشان داد که اصالح پارچه پنبهای رنگ شده با نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSسبب به وجود آمدن
ثبات نوری مناسب در برابر نورهای تابش شده را از خود نشان دادند .مقادیر ثبات نوری ثبت شده در محدوده خوب تا بسیار خوب
( )6-7قرار دارد .نتایج بدست آمده از ثبات شستشو نشان داد که اصالح پارچه پنبهای با استفاده از نانوافزونیهای

CQDs-CS

هیچ تأثیر منفی بر تغییر رنگ الیاف نداشت و مقادیر عددی خوانده شده برای نمونهها قابلقبول و خوب است .در پارچههای
اصالح شده مقدار ثبات شستشو  4-5است که نتیجه خیلی خوبی میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اصالح پارچه پنبهای
رنگ شده با نانوکامپوزیتهای  ،CQDs-CSنه تنها تأثیر منفی بر ثباتهای رنگی نداشت بلکه در برخی نمونهها سبب بهبود
ثباتها نیز گردید .دلیل این امر را میتوان به افزایش برهمکنشهای شیمیایی و تقویت پیوندهای شیمیایی تشکیل شده بین
گروههای فعال موجود در ساختار شیمیایی پارچه پنبهای و نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSنسبت داد [ 21و .]20
جدول  -2ثباتهای رنگی برای پارچههای پنبهای اصالح نشده و اصالح شده با نانوکامپوزیتهای .CQDs-CS
ثباتهای رنگی

اصالح نشده
(نمونه شاهد)

ثبات نوری
ثبات شستشو

6
4

اصالح شده با CQDS-
CS1
6
4

اصالح شده با CQDS-
CS2
6-7
4-5

اصالح شده با CQDS-
CS3
7
5

 -1-6ويژگيهاي رنگي پارچه پنبهاي اصالح شده با نانوکامپوزيتهاي CQDs-CS

ویژگیهای رنگی )* (L*, a*, bبرای پارچههای پنبهای اصالح نشده و اصالح شده توسط نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSدر سیستم
* CIE L*a*bگزارش شده است L* .در محدوده  1-011متغیر بوده و نشان دهنده درجه روشنایی نمونه میباشد .مقدار

*L

کمتر ،نشاندهنده تیره بودن نمونه رنگی است a* .بیانگر تغییر رنگ از فام سبز به قرمز و * bمعرف تغییر رنگ از فام آبی به زرد
است .مقادیر  K/Sقدرت رنگی نمونهها را نشان میدهد و نشاندهنده عمق رنگی هر نمونه میباشد .دادههای رنگی برای پارچه
پنبهای اصالح نشده و اصالح شده با  CQDs-CSدر جدول  3آمده است .مطابق جدول  ،3افزودن نانوکامپوزیتهای

CQDs-CS

به پارچه پنبهای ،در مقایسه با نمونه اصالح نشده تغییرات جزئی در مؤلفههای رنگی نمونهها ایجاد کرده است اما تفاوتهای
زیادی در میزان روشنایی ،قرمزی و زردی الیاف دیده نمیشود .در بعضی از نمونهها ،به مقدار اندکی میزان روشنایی )* ،(Lمیزان
قرمزی )* (aو میزان زردی )* (bتغییر یافته است .این تغییرات جزئی بسته به غلظتهای  CQDsدر نانوکامپوزیت مربوطه متفاوت
است و با مقادیر  K/Sمطابقت خوبی دارد.
مقدار تغییرات موجود در ویژگیهای رنگی ،نسبتا کم و قابلقبول بین نمونههای اصالح شده با نمونه اصالح نشده ،نشان میدهد؛
با اصالح پارچه پنبهای توسط  ،CQDs-CSشید رنگی الیاف اصالح شده تغییر محسوسی پیدا نکرده است .یا به عبارت دیگر اصالح
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شیمیایی انجام شده بر روی پارچه پنبهای تأثیر منفی بر روی الیاف رنگرزی شده ایجاد نمیکند .بنابراین اصالح پارچه پنبهای با
نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSنه تنها سبب ایجاد تغییرات محسوسی در رنگ پارچه پنبهای نمی شود ،بلکه ممکن است سبب
بهبود جزئی نیز در برخی ویژگیهای رنگی گردد.
جدول  -3ویژگیهای رنگی محاسبه شده برای پارچه پنبهای اصالح نشده و اصالح شده توسط نانوکامپوزیتهای .CQDs-Cs
نمونهها

*L

*a

*b

K/S

پارچه پنبهای اصالح نشده

01/12

1/71

1/70

27/30

اصالح شده با CQDS-CS1

01/32

1/10

1/12

21/50

اصالح شده با CQDS-CS2

01/15

1/04

1/21

25/41

اصالح شده با CQDS-CS3

21/21

1/45

1/44

26/06

 -6-8بررسي اثر ضدميکروبي نانوکامپوزيتهاي  CQDs-CSروي پارچه پنبهاي
برای انجام آزمون ضدمیکروبی روی نمونه شاهد و نمونههای اصالح شده توسط نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSدر برابر باکتریهای
گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشرشیا کلی) از روش  Mueller-Hinton brothاستفاده شد .مطابق این روش
مقدار  0میلی لیتر از باکتری با غلظت  016 – 017 cfu/mLکشت شد .سپس همه نمونهها به مدت  24ساعت در دمای 37˚C
انکوبه شدند .در ادامه مقدار  011میکرو لیتر از محلول هر یک از نمونهها به طور جداگانه روی صفحه آگار پخش شد .سرانجام
پس از گذشت  24ساعت صفحهها از انکوباتور خارج گردیده و شمارش باکتریهای زنده مانده انجام شد .محاسبه درصد نرخ
کاهش باکتری از رابطه  0بدست آمد.
()0

𝐴𝐵−
× 100
𝐵

= 𝑅%

 Aسلولهای زنده مانده ) (cfu/mLبر روی پارچه پنبهای اصالح شده (نمونههای  2تا  )6و  Bسلولهای زنده مانده ) (cfu/mLبر
روی نمونه شاهد میباشد .برای اطمینان از صحت آزمایشها ،هر یک  3مرتبه تکرار شدند .نتایج بدست آمده از آزمون ضدمیکروبی
تأیید کرد؛ درصد قابلتوجهی از باکتریها بر اثر افزودن نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSنابود شدهاند .نتایج بدست آمده از این
آزمایش در جدول  4نشان داده شده است .مطابق جدول  ،4نمونه اصالح شده با نانوکامپوزیت  CQDs-CS3بیشترین اثر
ضد میکروبی را از خود نشان داد .نتایج بدست آمده از این آزمون نشان داد؛ نانوکامپوزیتهای ساخته شده از نقطههای کوانتومی
کربن و کیتوسان ،میتواند به عنوان یک ترکیب ضدمیکروبی قوی در فرایند ضدمیکروبی کردن منسوجات پنبهای مورد استفاده
قرار گیرد.
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جدول  -4نتایج آزمون ضدمیکروبی پارچه های پنبهای اصالح نشده و اصالح شده توسط نانوکامپوزیت  CQDs-CSدر مقابل باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی
نمونه

درصد کاهش باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس

درصد کاهش باکتری اشرشیا
کلی

پارچه نخی اصالح نشده
اصالح شده با CQDS-CS1
اصالح شده با CQDS-CS2
اصالح شده با CQDS-CS3

1
11
14
11

1
16
10
15

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ،پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSسازگار با محیطزیست اصالح شیمیایی گردید .برای این
منظور ابتدا با استفاده از پیرولیز نشاسته توسط امواج مایکروویو نقطههای کوانتومی کربن سنتز شد .سپس نانوکامپوزیتهای
 CQDs-CSدر درصدهای وزنی مختلف تهیه و صحت تشکیل این نانوکامپوزیتها با استفاده از ابزار و روشهای طیفسنجی،
بررسی و تأیید شد .در ادامه پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای  CQDs-CSاصالح شیمیایی شدند .نتایج بدست آمده نشان
داد اصالح شیمیایی پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای ساخته شده ،نه تنها تغییرات منفی قابلتوجهی در خواص مختلف
پارچه پنبهای ایجاد نکرد ،بلکه سبب بهبود جزئی در ثباتهای رنگی و برخی از ویژگیهای رنگی نیز گردید .همچنین اصالح
پارچه پنبهای توسط نانوکامپوزیتهای ساخته شده ،به طور قابلمالجظهای سبب نابودی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی شد.
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