
 چکیده
 ییاظت کِ تَاًا ؽواريیب رٍالًطیفاکتَرّاي ٍ گرم هثبت با یکَکع کیاٍرئَض  لَکَکَضیاظتاف: مقدمه

اًتؽار  هطالؼِ ٍ کیَتیبیّاي هماٍم بِ آًتگًَِ ییؼٌاظاّا را دارد. کیَتیبیبِ ػَاهل هماٍهت بِ آًتی ابیدظت

-. یکی از رٍغباؼدیباکتري هْن ه يیاز ا یّاي ًاؼکٌترل ػفًَت ٍ َلَشيیدهیاپ يییّا براي تؼگًَِ يیا

 ؼاخِ یک اظت کِ بِ ًاًَذرات ظٌتس براي تجربی بیَلَشیکی فرآیٌدّاي ّاي همابلِ با ایي باکتري، تَظؼِ

 ٍ دها اًرشي، باال، فؽار از اظتفادُ ػدم ًاًَذرات، بیَظٌتس فَاید اظت. از تبدیل ؼدُ ًاًَ فٌاٍري از هْن

 کِ اًد چرادادُ اختصاؾ خَد بِ را بْتري جایگاُ ّاجلبک زیعتی، ػَاهل بیي اظت. از ظوی هَادؼیویایی

 ًاًَذراتی فتَؼیویایی ّعتٌد، ّوچٌیي هْن هٌابغ داراي ٍ دظترض در طبیؼی صَرت بِ دریایی، هٌابغ ایي

 ًاًَ از اظتفادُ رظدهی ًظر بِباؼٌد. هی دظتکاري لابل آظاًی بِ ٍ داؼتِ، باالیی پایداري کِ کٌٌدهی تَلید

بر ایي اظاض در ایي هطالؼِ بِ بررظی تاثیر  .اظت هَثر هیکرٍبی ّايبیواري ؼیَع کاّػ در فلسي ذرات

 يّايدر باکتر norAکلرال ٍلگاریط رٍي بیاى شى  جلبکظٌتس ؼدُ تَظط  CuFe2O4/Agًاًَذرُ 

 پرداختِ ؼدُ اظت.اٍرئَض  لَکَکَضیاظتاف

 ،FTIR ،XRDّاي از طریك تعت CuFe2O4/Agدر ایي پصٍّػ بیَظٌتس ًاًَذرات  ها:مواد و روش

EDX  ٍSEM ُي فَق در ظَیِتایید گردید. بؼالٍُ، حدالل غلظت هْاري ظیپرٍفلَکعاظیي ٍ ًاًَذر-

تؼییي گردید. در اًتْا،  MICي هماٍم بِ ظیپرٍفلَکعاظیي با رٍغ ّاي اظتافیلَکَکَض اٍرئَض جدا ؼدُ

 بررظی ؼد.  norA، بیاى شى Reatl-Time PCRاز طریك رٍغ هَلکَلی 

ي اظتاًدارد اظتافیلَکَکَض اٍرئَض در حضَر در ظَیِ norAًتایج ًؽاى داد کِ بیاى شى نتایج: 

% کاّػ 87% ٍ 57%، 75ٍ ّر دٍ باّن، بِ ترتیب بِ هیساى  CuFe2O4/Agي ظیپرٍفلَکعاظیي، ًاًَذرُ

 باؼد. % هی75% ٍ 59%، 68ي پاتَشى بِ ترتیب برابر با یافت. ّوچٌیي ایي همادیر براي ظَیِ

بیَتیک ظیپرٍفلَکعاظیي بر ػلیي گیري: بطَر کلی ًتایج ایي هطالؼِ ًؽاى داد کِ براي افسایػ اثر آًتیًتیجِ

بیَظٌتس ؼدُ تَظط  CuFe2O4/Agي بیَتیک را با ًاًَذرُتَاى ایي آًتیرئَض، هیاظتافیلَکَکَض اٍ

 جلبک کلرال ٍلگاریط ترکیب ًوَد تا ًتایج بْتري از لحاظ کاّػ رؼد باکتري حاصل گردد.
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