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الهداء
إلي

من جرع الكأس فايرغا ليسقيني قطرة حب إلي من كلت أنامله ليقدم لنا
لحظة سعادة إلي من حصد الشواك عن ديربي ليمهد لي طريق العلم إلي

القلب الكبير.

عمره      في ال أطال العزةيز والدي

 إلي من تسابق الكلمات لتخرج معبره عن مكنون ذاتها إلي من علمتني

وعانت الصعاب لصل إلي ما انا فيه وعندما تكسوني الهموم اسبح في
بحر حنانها

ال    حفظها الغالية امي

إلي

من اثروني علي انفسهم إلي من علموني علم الحياة الي من اظهرو ماهو
اجمل من الحياة احبكم حب لو مره علي اليرض لتفجرت منها ينابيع

المحبة

العزاء ا خواتي

إلي الشموع التي تحترق لتضي للخرين

وزميلتي  زملئي



والعرفان  الشكر
لدبدلا لنالا ونحنلا نخطولا خطواتنالا الخيرةلا فيلا الحياةلا الجامعيةلا منلا وقفةلا تعودلا الففيلا اعففواملا قضففيناهالا فففي

رحابلا اساتذتنالا الكراملا الذةينلا قدموالا لنالا الكثيرلا دباذلينلا جهودالا كبيرةلا فيلا دبنففاءلا جيففللا الغففدلا لتبعففثلا للمففة

منلا جدةيد.

وقبللا انلا نمضيلا نقدملا اسمىلا اةياتلا الشكرلا والمتنانلا والتقدةيرلا والمحبةلا اليلا الذةينلا حملولا اقففدسلا رسففاله

فيلا الحياةلا اليلا الذةينلا مهدوالا لنالا طرةيقلا العلملا والمعرففةلا الففيلا جميفعلا اسفاتذتنالا الفاضفللا الشفكرلا لجميفع

الزملءلا لمالا دبزلوهلا منلا جهدلا منلا اجللا اتماملا الرسالة

(كففنلا عالمففا...فففإنلا لففملا تسففتطيعلا فكففنلا متعلمففالا فففإنلا لففملا تسففتطيعلا فففاحبلا العلمففاء,فففانلا لففملا تسففتطيعلا فل

تبتغضهم)

ونخصلا دبالشكرلا والتقدةيرلا /د.هدىلا محمدلا كمال

وجزىلا اللا الجميعلا عنالا كللا الخير.
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الـبحـث  مـلـخـص

فيلا هذهلا الدراسةلا تعرضنالا اليلا مفهوملا تقنيةلا النانولا واهميتها،كمالا ألقينالا الضوءلا عليلا الموادلا النانوةية

واهميةلا النانولا تكنولوجيلا وتطبيقاتهلا فيلا الصناعهلا دبصورةلا عامةلا وفيلا النادبيبلا الكردبونيةلا دبصورة

مفصلهلا ودورلا هذالا العلملا فيلا تحقيقلا التنميةلا والتطور،وقدلا توصلنالا منلا هذهلا الدراسةلا اليلا انلا تكنولوجيا

النانولا علملا ةيهتملا دبالتعامللا معلا الموادلا فيلا مستواهالا الزريلا والجزةيئيلا دبمقياسلا لا لا لةيتعدىلا مئةلا نانومترلا ،

واليلا انلا هنالكلا العدةيدلا منلا القضاةيالا المتعلقةلا دبتكنولوجيالا النانولا فيلا مجاللا النادبيبلا الكردبونية

In لا  this لا  study لا  and لا  its لا  significance لا  we لا  were لا  to لا  the لا  concept لا  of

nanotechnology لاand لاits لاimportance لاas لاwe لاtake لاlight لاon لاthe لاimportance لاof

nonmaterial's لاalsnallbesorh لاand لاits لاapplications لاin لاgeneral لاand لاin لاthe لاrole

of لاthis لاscience لاin لاthe لاdevelopment لاand لاevolution. لاWe لاhave لاreached لاfrom

this لا  study لا  is لا  to لا  be لا  a لا  ware لا  of لا  nanotechnology لا  science لا  is لا  interested لا  in

dealing لاwith لاthe لاmaterial لاin لاthe لاlevel لاof لاZara لاand لاmolecular لاscale لاdoes لاnot

exceed 100لاnm. لاAnd لاthat لاthere لاare لاseveral لاforms لاof لاnonmaterial's لاand لاthat

there لاare لاseveral لاissues لاrelated لاto لاnanotechnology لاin لاthe لاfield لاof لاcarbon

tubes.
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الفصل الول

تطبيقات النانو تكنولجي في الصناعة

1-1 مقدمة :

اسملا تكنولوجيالا النانولا اولا التكنولوجيالا متناهيةلا الصغرلا اولا خدمففةلا المنتجففاتلا المتناهيففةلا الصففغرلا مشففتقة

منلا اسملا النانومترلا كوحدةلا قياسلا تساويلا واحدلا منلا مليارمنلا المترلا اولا جزءلا منلا الفلا مليونلا مففنلا المففتر

ودبالتقرةيبلا فهيلا مسافةلا ارفعلا دبثمانينلا مرهلا منلا فطرلا شعرةلا النسانلا وكلمةلا نانولا مشتقهلا فيلا الصللا مففن

الكلمففةلا الرغرةيقيففةلا نففانوسلا والففتيلا تعنففيلا القففزملا الصففغير,فتكنولوجيففالا النففانولا اولا تقنيففاتلا النففانولا هففي

تكنولوجيالا حدةيثةلا قدلا ةيعرفهالا دبعضلا الناسلا وقدلا ةيجهلهالا البعضلا الخففر,لا وهففيلا مجمففوعهلا مففنلا الدوات

والتقنياتلا والتطبيقاتلا التيلا تتعلقلا دبتهيئةلا دبيئةلا معينةلا وتركيبهالا دبإستخداملا مقففاةييسلا فففيلا رغاةيففةلا الصففغر,

لهذهلا التكنولوجيالا العدةيدلا مفنلا التطبيقففاتلا فففيلا مجففاللا لا الصففناعهلا ومفنلا أدبرزهففالا فففيلا مجففاللا تكنولوجيففا

لا انتجتلا مجهرلا لتطوةيرلا الذراتلا وتسجيلهالا دبإستخداملا رؤوسلا أقراصلا صلبةIBMالمعلومات,فشركة

علففيلا مسففتوىلا النففانو,لا كمفالا انلا هنالففكلا حلففملا اسففتبداللا الكهردبففاءلا دبالضففوءلا مفنلا خلللا إدبطففاءلا وتخزةيفن

ومعالجةلا الضوءلا والزيلا ةيؤديلا اليلا تطوراتلا جزرةيةلا فيلا مجاللا اداءلا الحاسبلا الليلا وكذلكلا الجهففزة

اللكترونيةلا الخرى,لا كمالا أنهلا سيمكنلا منلا انتاجلا أجهزةلا جيدةلا جدالا وزهيدةلا الثمنلا وسففيظهرلا مففالا ةيمكففن

انلا ةيسمىلا دبالحاسبلا اللكترونيلا الضوئيلا لذالا ةيجبلا نشرلا ثقافةلا تكنولوجيالا النانولا فيلا الوساطلا لا العلميففة

]1والتعرةيفلا دبأهميتهالا وخصائصهالا ومزاةيهالا فيلا مجالتلا العلوملا المختلفة.[

 مشكلة الديراسة:1-2

ةيظهرلا فيلا كللا تكنولوجيالا حدةيثةلا مؤةيدونلا وعارضونلا لها,لا وقدلا ةيكففونلا هنالففكلا محاةيففدونلا لةيففدرونلا مففا

اهميففةلا هففذهلا التكنولوجيففالا لمكانيففةلا الحكففملا عليهففالا دبالتاةيففدلا اولا المعارضففةلا وتكنولوجيففالا النففانولا مففن

الموضوعاتلا الحدةيثةلا فيلا كافةلا التخصصففاتلا العلميففةلا ودبففالخصلا فففيلا مجففاللا التطبيقففاتلا الصففناعية

وخلللا ذلكلا الحقللا منلا الدراسةلا فنحنلا دبحاجةلا اليلا العدةيدلا منلا الدراسففاتلا مففنلا هففذهلا التكنولوجيففالا وعففن

مزاةياهالا وعيودبهالا وتطبيقاتهالا المختلفةلا ,لا وتسعىلا هذهلا الدراسهلا لمعرفةلا التطبيقاتلا التكنولوجيةلا النانوةية

فيلا مجاللا الصناعة.
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 أهمية الديراسه: 1-3

تنبعلا اهميةلا الدراسةلا منلا اهميةلا تكنولوجيالا النانولا فيلا التطبيقاتلا الصناعيةلا والتيلا ةيمكففنلا رصففدهالا فيمففا

ةيلي:لا 

-لا اهتماملا الجامعاتلا ومراكزلا الدبحاثلا والشركاتلا حوللا العالملا دبهذهلا التكنولوجيالا الحدةيثةلا والعمللا علي

تطوةيرها.لا 

-لا تعدلا تكنولوجيالا النانولا ثورةلا القرنلا الحاديلا والعشففرونلا وةيتضففمنلا هففذالا العلففملا الحففدةيثلا جميففعلا أنففواع

العلوملا دبإحتمالتهالا والنتائجلا التيلا ةيمكنلا التنبؤلا دبها.

-لا تتغيرلا خصائصرهذهلا التكنولوجيالا عندمالا تصللا لمقياسلا النانولا أولا اقللا ومنلا ثملا ستؤديلا الففيلا تصففغير

.الجهزةلا اوتقليللا سعرهالا وتوفيرلا طاقةلا التشغيل

اهداف الديراسة: 1-4 

تهدفلا الدراسةلا الي:لا 

-لا تعرةيفلا الطلبلا دبالنانولا والفرقلا دبينلا مصطلحلا النانولا وتكنولوجيالا النانولا ومقياسلا النانولا وعلففملا النففانو

ورغيرهالا منلا المصطلحاتلا المتعلقةلا دبتكنولوجيالا النانو.

-لا دراسةلا تارةيخلا تكنولوجيففالا النففانولا وتطورهففالا منففذلا دبففداةيتهالا وحففتىلا النلا وتعرةيفففلا الطلبلا دبالشففكال

المختلفةلا للموادلا النانوةيةلا وأدواتها.

-لا دراسففةلا التطبيقففاتلا المختلفففةلا لتكنولوجيففالا النففانولا فففيلا العلففوملا المختلفففةلا التعففرفلا علففيلا التوقعففات

المستقبليةلا لهذهلا التطبيقات.

-لا التعرةيفلا دبالنادبيبلا النانوةيةلا الكردبونيةلا وانواعهالا وكيفيةلا تصنيعهالا واستخداماتها.

 تساؤلت الديراسة: 1-5

تسعىلا هذهلا الدراسةلا للجادبةلا عليلا التساؤلتلا التية:لا 

-لا مالا المقصودلا دبالنانولا وتكنولوجيالا النانولا وعلملا النانولا ورغيرهالا منلا المصطلحاتلا المتعلقةلا دبالنانو؟

-لا اليلا ايلا فترةلا تارةيخيةلا تعودلا دبداةياتلا تكنولوجيالا النانو؟
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-لا مالا التطبيقاتلا المختلفةلا التيلا ةيمكنلا للطلبلا الستفادةلا منلا تكنولوجيالا النانولا فيها؟لا 

-لا مالا الفرصةلا المتاحةلا لتطبيقاتلا النادبيبلا النانوةيةلا الكردبونية؟

-لا مالا هيلا التحدةياتلا التيلا ةيمكنلا انلا تواجةلا تطبيقاتلا تكنولوجيففالا النففانولا فففيلا مجففاللا النففادبيبلا الكردبونيففة

النانوةية؟

 حدود الديراسة: 1-6

-الحدود الزمانية: 

دبدأتلا هذهلا الدراسهلا منلا شهرلا أدبرةيللا اليلا شهرلا سبتمبر.

-الحدود المكانية: 

تمتلا هذهلا الدراسةلا فيلا الجامعاتلا التية:

جامعةلا السودانلا للعلوملا والتكنولوجيا-لا جامعةلا النيلين-لا جامعةلا الخرطوم-لا جامعةلا دبحري-لا جامعة

.أفرةيقيالا العالمية

منهجية الديراسة:  1-7

اتبعتلا الدراسةلا منهجين:

-لا المنهفجلا التفارةيخي:لا لوصفففلا وتسفجيللا الحففداثلا الفتيلا مفرتلا دبهفالا تكنولوجيفالا النفانولا مفعلا تفسفيرها

للتوصيللا اليلا حقائقلا وتعليماتلا تساعدنالا فيلا وضعلا حلوللا التحففدةياتلا المواجهففةلا لتطبيقففاتلا النفانولا فففي

الصناعة.

-لا المنهجلا التحليليلا الوصفي:لا لدراسةلا وتحليللا فرصلا تطبيقاتلا تكنولوجيالا النانولا فيلا الصناعة.

 محتوى البحث: 1-8

ةيحتويلا عليلا اردبعةلا أدبوابلا وهيلا :
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-المقدمة.

-الطاير النظري والديراسات

-المقدمة

النبذةلا التارةيخيةلا ومراحللا تطورلا علملا النانو.

أشكاللا تكنولوجيالا النانو.

تطبيقاتلا تكنولوجيالا النانولا فيلا الصناعة.

النادبيبلا الكردبونيةلا تعرةيفهالا وأنواعها.

-الخاتمة

 أدوات الديراسة:1-9

اعتمدتلا الدراسةلا عليلا اداةلا البحثلا الوثائقيلا سواءلا كانتلا قواعدلا دبياناتلا اودورةياتلا الكترونيففةلا اوكتففب

دبالضافةلا اليلا شبكةلا النترنتلا حيثلا تملا استخداملا أددبيففاتلا النتففاجلا الفكففريلا العففالميلا حففوللا تكنولوجيففا

النانو

مصطلحات البحث:

):NANOالنانو(

وتعنيلا متناهيلا الصغر

)لا :meterلا nano-النانوميترلا (

متر.10منلا مليونلا جزءلا منلا المليلا متر=1وحدةلا قياسلا مترةيةلا تساويلا 

):scaleلا anon-لا مقياسلا النانو(

نانومتر100منلا نانومترلا الي1القياسلا 
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الفصل الثاني

علم النانووتكنولوجيا النانو

مقدمة:2-1

ردبمالا لملا لا تحظىلا ايلا تكنولوجيالا سادبقةلا دباهتماملا وترقبلا كمثللا الزيلا حظيتلا دبهلا تكنولوجيففالا النففانولا الففتي

تعدلا ودبحقلا تكنولوجيالا القرنلا الواحدلا والعشرةينلا والمفتاحلا السحريلا للتقدملا والنماءلا القتصاديلا المبني

عليلا العلملا والمعرفة.

فعلففملا النففانولا ةيقصفدلا دبفهلا ذلففكلا العلففملا الففزيلا ةيعتنففيلا دبدراسففةلا وتوصففيفلا مفوادلا النففانولا وتعيففنلا خواصففها

الكيميائيففةلا والفيزةيائيففةلا والميكانيكيففةلا مففعلا دراسففةلا الظففواهرلا المرتبطففةلا والناشففئةلا عففنلا تصففغير

احجامها,ورغنيلا عنلا البيانلا انلا تصغيرلا احجاملا ومقاةيسلا الموادلا اليلا مستوىلا النانومترلا لا ليسلا هدفالا دبحففد

ذاتففهلا دبففللا هففولا فلسفففةلا علميففةلا راقيففةلا وانقلبلا نففوعيلا وعلمففيلا علففيلا كلسففيكياتلا وثففوادبتلا النظرةيففات

الفيزةيائيةلا والكيميائيفةلا دبهففدفلا انتفاجلا فئفةلا جدةيفدةلا مفنلا المفوادلا تعفرفلا دباسففملا المفوادلا النانوةيفةلا لتتناسفب

خواصهالا المميزةلا معلا متطلباتلا التكنولوجيالا المتقدمةلا للغرضلا التطبيقيلا المففرادلا ,لا وانطلقففالا مففنلا هففذا

فإنلا تطبيقاتلا تكنولوجيالا النانولا لتقتصرلا عليلا فرعلا واحدلا منلا افففرعلا العلففوملا اوالهندسففةلا اولا الطففبلا دبففل

تمتدلا تطبيقاتهالا لتشمللا جميعلا الفروعلا والتطبيقات.

لملا ةيكنلا فيلا استطاعتلا العالملا انلا ةيتحدثلا عففنلا امففاكنلا توظيفففلا الخلةيففالا الشمسففيةلا وتصففنيعلا دبطارةيففات

الهيدروجينلا لوللا تلكلا الوثباتلا التكنلوجيةلا التيلا سخرتهالا لنالا تكنولوجيالا النانولا فيلا مجاللا توليففدلا الطاقففة

تشيىرلا اليلا انلا استخداملا المففوادلا النانوةيففةلا فففيلا دبعففضلا التطبيقففاتلا المتجمدةلا والجدةيدة,لا تكنولوجياالنانو

ةيرجعلا اليلا عدةلا مئاتلا منلا السنينلا خاصةلا فيلا مجاللا تحضيرلا وتوصففيفلا المركبففاتلا الكيميائيففةلا وذلففك

نظرالا اليلا انلا مقاةييسلا وادبعادلا كللا الجزةياتلا المكونةلا للمركباتلا الكيميائيففةلا تكففونلا فففيلا مسففتوىلا النففانو,

وقدلا تنففاوللا عففالملا الفيزةياءوالرةياضففياتلا الففبرتلا انشففتاةينلا فففيلا لا جففزءلا مففنلا لا دبرنامجففةلا العلمففيلا دبرسففالة

الدكتوراةلا منذلا مالا ةيقاربلا مئةلا عاملا عنلا كيفيةلا ذودبانلا السكرلا فيلا الماء,لا حيففثلا تمكففنلا مففنلا حسففابلا ادبعففاد

].3جزئلا واحدلا منلا السكرلا ووجدلا انهلا لةيتعدالا النانومترالواحد[

 مراحل تطوير تقنية النانو:2-2
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ه)لا اجريلا الفيزةيائيلا السكتلنديلا (جيمسلا ماكسوةيل)لا تجردبةلا ذهنيةلا تعففرفلا دباسففم1288-ففلا 1867عام(

(عفرةيتلا ماكسوةيل)لا تخيللا فيهالا مخلوقففالا ذرةيففالا ةيقففلا حارسففالا علففيلا دبوادبفةلا ذردبففةلا تفصفللا دبيفنلا وعففائين

ةيحتوةيانلا عليلا رغازلا وةيقوملا دبتنظيملا جزةياتلا الغاز,دبواسطةلا منعلا زراتلا الغازلا النشطةلا منلا اجتيازلا البوادبة

والسماحلا للزراتلا القللا نشاطالا دبعبورها,لا فهذهلا التجردبةلا لا ولدتلا فكففرتلا التحكففملا فففيلا تحرةيففكلا الففزرات

والجزةياتلا وهذهلا الفكرةلا لهالا منلا التطبيقاتلا مالا ةيجعلهالا منلا المبادئلا المميزةلا لتقنيةلا النانو.

)تسففاءللا الفيزةيفائيلا المرةيكففيلا (رةيتشففاردرفيمان)لا مفاذالا ةيمكفنلا للعلمفاءلا فعلففهلا اذا1380-1959عفام(

استطاعوالا التحكملا فيلا تحرةيكلا الزرةلا الواحدةلا واعادةلا ترتيبهالا لا كمالا ةيرةيدون؟فيلا محاضففرتهلا المعروفففة

(هنالكلا متسعلا فيلا القاع)التيلا القاهالا اماملا الجمعيةلا الفيزةيائيففةلا المرةيكيففةلا ووصفففلا فيهففالا مجففاللا جدةيففدا

ةيتعامللا معلا الزراتلا والجزةيئاتلا المنفردةلا لصنعلا موادلا والتلا دقيقةلا دبخصفائصلا مميففزة,فكفانلا تسفاؤله

وخيالهلا العلميلا دبداةيةلا العلنلا عنلا مجاللا جدةيدلا عرفلا لحقالا دبتقنيةلا النانو.

))لا اطلقلا الباحثلا اليادباانيلا (نورةيوتالا ةينغوشي)لا تسميةلا مصطلحلا (تقنيةلا النانو)لوللا مرة1974-1395

للتعبيرلا عنلا طرقلا تصنيعلا عناصرلا ميكانيكيةلا وكهردبائيةلا متناهيةىالصغرلا دبدقةلا عالية.

م)لا استحدثلا الفيزةيائيلا الفلسطيني(لا منيففرلا ناةيففةلا )لا طرةيقفةلا ليزرةيفةلا تسفمى(لا التفاةين1379-1976عام(

الرنينيلا )لا لكشفلا الذراتلا المنفردةلا وقياسهالا دباعليلا مستوةياتلا الدقةلا والتحكفملا ورصففدلا دبهفالا ذرةلا واحفدة

دبينلا ملةيينلا الزراتلا كشهوةيتهالا لوللا مرةلا فففيلا تارةيفخلا العلففم,لا وتعمففللا طرةيقتففهلا علففيلا اثففارتلا الففزرات

دبليزرلا محددلا اللونلا ,وتاةيينهالا ومنلا ثملا تحسسلا الشففحناتلا السففادبقة,لا ودبتمكنففهلا مففنلا رصففدلا الففذرةلا منفففردة

ومعالجتهالا قدملا الجادبةلا عليلا تساؤللا الفيزةيفائي(لا رةيتشفارد)لا عفنلا امكانيفةلا تحقيففقلا ذلفك,وحفوللا خيالففة

العلميلا اليلا واقعلا حقيقي.

م)لا اخترعلا الباحثانلا السوةيسرةيالا نلا (جيردلا دبينجلا وهنرةيكلا رورهر)لا جهازلا (المجهر1402-1981عام(

النفقيلا الماسح)لا وحققلا هذالا المجهرلا امكانيةلا التعامففللا المباشففرلا مففعلا الففزراتلا والجزةيئففاتلا وتصففوةيرها

لوللا مرةلا فيلا التارةيخلا وتحرةيكهالا لتكوةينلا جسيماتلا نانوةية.لا لا لا 

)لا الفففلا (ارةيففكلا ورةيكسففلر)لا كتففاب(محركففاتلا التكففوةين)لا وركففزلا فيففهلا المخففاطر1402-1976عففام(م

المنتخيلةلا لتقنيةلا النانولا مثللا صنعلا محركاتلا ومركباتلا نانوةيةلا تستطيعلا نسخلا نفسهالا ولةيمكنلا الحففدلا مففن

انتشارهالا ودبسطلا فيلا كتادبهلا الفكارلا الساسيةلا فيلا تقنيةلا النانو,لا ومنهالا امكانيةلا صناعةلا ايلا مادةلا دبواسطة

رصلا لا مكوناتهالا الذرةيةلا الواحدةلا تلولا الخرى.
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لا م)اكتشفلا العالملا اليادباني(سوميولا ليجيما)لا انادبيبلا الكردبونلا النانوةيففةلا وهففيلا عبففارة1412-1991عام(

عنلا اسطواناتلا منلا الكردبونلا قطرهالا عدةلا نانومتراتلا ,لا ولهالا خصائصلا الكترونيةلا متميزةلا ممالا ةيجعلها

مهمةلا لصناعةلا موادلا وادواتلا نانوةيةلا مدهشة.

)لا كتبلا الفيزةيائيلا الفلسطينيلا (منيرلا ناةيفة)دبالزراتلا اصففغرلا حففرفلا فففيلا التارةيففخ1413-1922عام(م

ودبجانبهلا قلب)رمزالا عنلا فلسطينلا وانتشرتلا فيلا كبرىلا المجلتلا العلميففةلا ووكففالتلا النبففاءP(حرف

العالميةلا ,لا والفائدهلا منلا الكتادبةلا والرسملا دبالزراتلا انهلا استطاعلا التحكففملا دبتحرةيففكلا الففزراتلا دبدقففةلا واعففادة

ترتيبهالا كمالا ةيشاءلا دبلضافةلا اليلا تصوةيرهالا مكبرةلا واستخدملا فيلا ذلكلا المجهرلا النفقيلا الماسح.لا 

ودبهذالا النجازلا والنجازاتلا السادبقةلا فتحلا البابلا عليلا مصرعيةلا اليلا عالملا النانولا وخللا العلماءلا فيةلا دبقففوة

]4عنلا طرةيقةلا البحثلا العلمي.[

 المواد النانوية: 2-3

ةيمكننالا تعرةيفلا الموادلا النانوةيةلا دبانهالا تلكلا الفئةلا المتميزةلا منلا الموادلا المتقدمةلا التيلا ةيمكنلا إنتاجهالا دبحيففث

)لا وقففدلا ادىلا صففغراحجام1nm-100nmتتراوحلا مقففاةييسلا ادبعادهففالا اولا ادبعففادلا حبيباتهففالا الداخليففةلا مففن(

ومقاةييسلا تلكلا الموادلا اليلا انلا تسلكلا سلوكلا مغاةيرلا للموادلا التقليدةيةلا كبيرةلا الحجملا التيلا تزةيدلا ادبعادهالا عففن

نانومتر,لا وانلا تتوافرلا دبهالا صفاتلا وخصاللا شدةيدةلا التمييزلةيمكنلا انلا توجففدلا متجمعففةلا فففيلا المففواد100

التقليدةية.

تعدلا الموادلا النانوةيةلا هيلا موادلا البناءلا للقرنلا الحاديلا والعشففرةينلا ولبنففاتهلا الساسففيةلا والركففنلا المهففملا مففن

والتيلا تعتبرلا معيارالا لتقدملا حضارةلا المم. اركانلا تكنولوجياتلا القرنلا الحاديلا والعشرةين,

 تصنيفات المواد النانوية:2-4

اول:المواد النانوية احادية البعاد:

نففانومتر)وسففميتلا دبهففذا100تقعلا تحتلا هذهلا الفئةلا جميعلا الموادلا التيلا ةيقللا احدلا مقففاةييسلا ادبعادهففالا عففنلا (لا 

ود وادلا لا الرقفائقلا اولا الرغشفيةلا مثفللا الم نلا أمثلفةلا هفذهلا الم السملا لنهالا ذاتلا دبعدلا نانويلا واحفدلا فقفطلا لا وم

النانوةيةلا الموظفةلا فيلا اعماللا طلءلا السطحلا وكفذلكلا تصففنيعلا مفوادلا اشفباهلا الموصففلتلا المختلففةلا مثففل

السيليكونلا وتوظيفهالا فيلا صناعةلا الخلةيالا الشمسية.

15



ثانيا: المواد النانوية ثنائية البعاد:

ةيشففترطلا فففيلا مجموعففةلا هففذهلا الفئففةلا مففنلا المففوادلا النانوةيففةلا اةيقففللا مقيففاسلا دبعففدةينلا مففنلا ادبعادهففالا عففنلا مئففة

نانومتر,تعدلا النادبيبلا اولا السطواناتلا النانوةيةلا نماذجلا مهمةلا لتلكلا الفئةلا منلا الموادلا ولملا ةيكففنلا رغرةيبففالا ان

ترشحلا انادبيبلا الكردبونلا النانوةيةلا لنلا توظفلا كموادلا داعمهلا ومقوةيةلا لقوالبلا الفلزاتلا لرفعلا قيملا صلدبتها

وتحسينلا خواصهالا الميكانيكيا,لا وعليلا الخففصلا رفففعلا مقاومتهفالا لنهيففارلا ,لا كمفالا انهفالا لا تجمفعلا خفواص

فرةيدةلا أخرىلا مثللا القدرةلا الفائقةلا عليلا التوصيللا الحراريلا والكهردبي.لا 

علوةلا عليلا خواصهالا الكيميائيةلا المتميزةلا ومففنلا المتوقففعلا اسففتخداملا النففادبيبلا والسففلكلا النانوةيففةلا فففي

تصنيعلا مكوناتلا الخلةيالا الشمسيةلا والشرائحلا اللكترونيةلا واجهزةلا الستشعارلا والجهففزةلا اللكترونيففة

الدقيقة.

ثالثا: المواد النانوية ثلثية البعاد:

تمثللا الكرةياتلا نانوةيةلا الدبعادلا مثللا الحبيباتلا النانوةيةلا وكذلكلا مسففاحيقلا الفلفزاتلا والمفوادلا السفيراميكية

فائقةلا النعومةلا ,امثللا لهذهلا الفئةلا منلا الموادلا التكنولوجيففةلا المهمففةلا الففتيلا نعتففتلا دبانهففالا ثلثيففةلا نظففرالا الففي

نانومتر.100)تقللا عنلا X,Y,Zمقاةييسلا ادبعادهالا عليلا المحاورلا الثلثة(

وتصدرلا هذهلا الموادلا النانوةيةلا الثلثيةلا قائمةلا النتاجلا العالميلا منلا الموادلا النانوةيةلا دبوجهلا عاملا وذلكلا نظففرا

]4لتعددلا استخداماتهالا فيلا التطبيقاتلا التكنولوجيةلا الحدةيثة.[

 الخواص النانوية:2-5

اول: الخواص الميكانيكية:

تاتيلا الخواصلا الميكانيكيةلا للمادةلا عليلا رأسلا قائمةلا الخواصلا المستفيدةلا منلا صغرلا حجملا الحبيبات

ووجودلا اعدادلا ضخمهلا منلا ذراتلا المادةلا عليلا اسطحهالا الخارجيةلا وعليلا سبيللا المثاللا ترتفعلا قيم

الصلدةلا فيلا الموادلا الفلزةيةلا وسبائكهالا وكذلكلا تذةيدلا مقاومتهالا لمواجهةلا اجهاداتلا الحماللا المختلفة

الواقعةلا عليهالا وذلكلا منلا خلللا تصغيرلا مقاةيسلا حبيباتلا المادةلا والتحكملا فلا ترتيبلا ذراتها.

تعدلا الرغلفلا المكونةلا منلا حبيباتلا النانولا الفلزةيةلا التيلا تدمجلا معلا حبيباتلا اخرىلا منلا موادلا سراميكية

احدلا المفاتيحلا المهمهلا الموظفةلا فيلا صناعهلا اجساملا الطائراتلا والمركباتلا الفضائيةلا الخري.
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ثانيا:نقطة النصهاير:

تتاثرلا قيملا درجاتلا حرارةلا النصهارلا المادهلا دبتصغيرلا مقاةييسلا ادبعادلا حبيباتها,فعليلا سبيللا المثاللا درجففه

الحرارةلا التيلا ةيتحوللا فيهالا فلزلا الصفلبلا مفنلا الحفالهلا الصفلبلا للسفائلةلا تعفرفلا نقطفهلا النصففهارلا وهفي

درجةلا مئوةية.1064

تختلفففلا نقففاطلا انصففهارلا المففادةلا دبففاختلفلا مقففاةييسلا ادبعاداقطففارلا حبيبففاتلا المففادةلا حيففثلا تتنففاقص

دبتناقصراقطارلا تلكلا الحبيبات.

ةيبررلا علماءلا الفيزةياءلا سببلا هذالا التناقصلا لقيملا انصهارلا المادهلا معلا تناقصلا مقاةييسلا حبيباتهالا اليلا الزةيادة

الطارئةلا عليلا مساحاتلا اسففطحهالا الخففارجيهلا واختلفلا مواضففعلا وترتيففبلا زراتلا المففادةلا عمففالا كففانت

علية.

ثالثا : الخواص البصرية:

استحوزتلا الموادلا النانوةيةلا عليلا اهتماملا الباحثينلا والعلماءلا العاملينلا فيلا مجاللا البصرةياتلا وذلكلا نظففرا

اليلا الخواصلا رغيرلا المسبوقةلا التيلا تمتلكهالا تلكلا الموادلا حيثلا تختلفلا خواصهالا البصرةيةلا عنلا نظائرهففا

منلا الموادلا التقليدةيفةلا كفبيرةلا الحبيبفاتلا وةيعفدلا مجفاللا اللكترونيفاتلا والبصففرةياتلا احفدلا اهفملا المجفالت

ةلا الفتيلا تجمفعلا فففيلا خواصفهالا صففاتلا دبصففرةيةلا وقفدرةلا فائقفةلا علفي التطبيقيةلا الخاصةلا دبفالموادلا النانوةي

التوصيللا الكهردبي,لا حيثلا تستخدملا هذهلا الموادلا فيلا صناعةلا الشاشاتلا عاليةلا الدقفةلا فائقفةلا التبفاةينلا ونقفاء

اللوانلا مثللا شاشاتلا لا التلفازلا والحاسباتلا الحدةيثةلا .

يرابعا: الخواص المغنطيسية:

تتعتمدلا قوةلا المغنااطيسلا اعتمادلا كليالا عليلا مقاةييسلا ادبعادلا حبيباتلا لا المادةلا المصنوعلا منهالا المغنففاطيسلا ,

كلمالا صغرتلا لا تلكلا حبيباتلا وتزاةيدةلا لا مساحةلا اسطحهالا لا الخارجيةلا وجدتلا الزراتلا عليلا تلكلا السطوح

كلمالا زادتلا قوةلا وفاعليةلا لا المغاطيسلا وشدتةلا وتعدلا المففوادلا النانوةيففةلا ذاتلا الخففواصلا المغناطيسففيةلا اهففم

مصفادرلا لا المفوادلا الفتيلا لا تفدخللا لا فففيلا انتفاجلا المغناطيسففياتلا فائقفةلا الشفدةلا والمسفتخدمةلا ففيلا المولفدات

الكهردبائيةلا الضخمةلا ومحركاتلا االسفنلا والبواخرلا العملقة.

17



خامسا :الخواص الكهربائية:

ةيؤثرلا لا تناهيلا صغرلا احجاملا لا حبيباتلا لموادلا النانوةيةلا لا وكثافةلا اعدادلا الحدودلا لا الحبيبيةلا لا لا لا لا دبالةيجابلا علي

خواصهالا الكهردبائيةلا الففتيلا تتمثففللا دبقففدرتهالا لا الفائقفةلا علففيلا توصفيللا التيفارلا الكهردبففيلا لا تسففتخدملا المفواد

النانوةيةلا فيلا صناعلا اجهزةلا الحاسباتلا لا الدقيقةلا والشرائحلا اللكترونيةلا ,وتستخدملا فيلا صففناعةلا مكونففات

الهواتفلا الخلوةيةلا والحاسبات,لا وةياتيلا التاثيرلا الكمففيلا علففيلا تلففكلا الحبيبففاتلا النانوةيفةلا متناهيففةلا لا الصففغر

ليحسنلا وةيعززمنلا تلكلا لا الخواصلا وفقالا لنظرةيففةلا ميكانيكففالا الكففملا الففتيلا جففاءتلا لتصففححلا قففوانينلا نيففوتن

الكلسيكية.

 اشكال المواد النانوية:2-6

ةيمكنلا تصنيفلا الموادلا النانوةيةلا حيبلا اشكالهالا اليلا التيلا :

اول:الكرات النانوية:

تعرةيفها:لا هيلا موادلا نانوةيةلا كروةيةلا متعددةلا القشرةلا وخاوةيةلا منلا المركزلا لا لا ولتوجدلا فجواتلا علي

سطحهالا لا .

لا نانولا ميترلا لا اولا اكثر.لا لا 500قياسها:لا قطرهالا 

منلا اهمها:كراتلا الكردبونلا وتسميلا لا الفلورةين.

ثانيا: النابيب النانوية:

تعرةيفهالا :لا هيلا شرائحلا نانوةيةلا تطوىلا دبشكللا اسطوانيلا لا رغالبالا تكففونلا احففدىلا نهففاةيتيلا النبففوبلا مفتوحففة

والخرىلا لا لا مغلقةلا عليلا لا شكللا نصفلا كره.

لا نانومتر.100نانومترلا اليلا لا 1قياسها:لا قطرهالا اقللا منلا 

ماةيكرومتر.100طولها:لا 

منلا اهمها:لا أنادبيبلا الكردبونلا النانوةية.

أشكالها:لا مستقيمةلا ,لولبيةلا ,متعرجة,خيزرانيه.
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خصائصها:لا 

-لا نسبةلا مساحةلا سطحهالا اليلا حجمهالا كبيرة(لا لا عددلا ذراتلا السطحلا كبيرةلا مقارنةلا دبعددلا ذراتلا الحجم).

-لا لهالا خصائصلا رغيرلا متوقعةلا كالقوةلا الصلدبةلا والتوصيللا لا الكهردبائية.

-لا ةيمكنلا صنعهالا منلا موادلا عضوةيةلا (الكردبونلا )اولا رغيرلا عضوةية(لا اكاسيدلا الفلزات).

-لا أنادبيبلا اكاسيدلا الفلزاتلا تشبةلا فيلا تركيبهالا انادبيبلا الكردبونلا النانوةيةلا وتختلفلا لا دبانهلا اثقللا واضعف

منلا انادبيبلا الكردبون.

ثالثا: السلك النانوية:

تعرةيفهففا:لا هففيلا مففوادلا زاتلا دبعففدلا احففدلا تحضففرفيلا المختففبرمنلا مففوادلا لا فلزةيففةلا اوشففبةلا فلزةيففةلا اوعازلففة

اوعضوةيةلا اولا رغيرلا عضوةية.

نانومتر.1قياسها:لا قطرهالا ةيقللا عنلا 

ماةيكرومتر.100طولها:لا لهالا اطواللا لا مختلفةلا قدلا تصللا اليلا 

اشكالها:لا حلزونيةلا اولا متماثلةلا خماسية,متعلقةلا منلا طرفهالا العليلا لا لا اولا مترسبةلا لا لا عليلا سطح.

استخداماتها:

-لا ردبطلا مكوناتلا الكترونيلا دقيقةلا داخللا دائرةلا صغيرة.

-لا لا عمللا لا وصلتلا ثنائيةلا وترنزستوراتلا معقدة.

-لا لا حساساتلا صوتية.

-لا دبناءلا دوائرلا لا الكترونيةلا منطقية.

خصائصها:لا 

لا مرةلا لذلكلا تسميلا دبالموادلا زاتلا البعدلا الواحد.1000-لا نسبةلا طولهالا اليلا عرضهالا تزةيدلا لا عنلا 

-لا تتفوقلا عليلا السلكلا التقليدةيةلا ثلثيةلا الدبعاد.

-لا لتوجدلا فيلا الطبيعةلا دبللا تحضرلا معمليا.
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-لا لهالا توصيليةلا كهردبيةلا تاخذلا قيمالا محددة.

يرابعا: النقاط الكمية: لا 

تعرةيفهالا :هيلا موادلا نانوةيةلا ثلثيةلا الدبعادلا وشبةلا موصلةلا لهالا لبلا وقشرة.

))لا نانومتر.10-2ادبعادها:من

))لا ذرة.50-10قطرها:لا من

)لا ذرة.100.000-100حجمها:لا من(

خصائصها:

-لا تعتمدلا خصائصهالا اللكترونيةلا والضوئيةلا عليلا حجمها.

-لا تتاثرلا دبالحصرلا الكميلا الخاضعلا لميكانيكالا الكم.

خامسا: اللياف النانوية:

نانولا متر.100تعرةيفها:لا هيلا موادلا نانوةيةلا دبشكللا اليافلا دبقطرلا اقللا لا منلا 

اشكالها:اليافلا سداسيةلا اولا حلزونيةلا اودبشكللا لا حبةلا القمح.

خصائصها:

-لا نسبةلا مساحةلا سحهالا اليلا حجمهالا كبيرة.

-لا تتميزلا دبخواصلا الصلدبةلا وقوةلا الشد.

-لا صعودبةلا التحكملا فيلا استمرارةيتهالا واستقامتها.

]1استخداماتها:[

-لا تطبيقاتلا صناعية.

-لا لا فيلا التطبيقاتلا العسكرةيةلا كتقليللا مقاومةلا الهواء.لا 

-لا نقللا الدوةيةلا فيلا لا الجسم.
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-لا فيلا الطبلا وزراعةلا العضاءلا كالمفاصللا والتئاملا الجروح.

-لا لا مرشحاتلا لتنقياتلا السوائللا والغازات.
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الفصل الثالث

تطبيقات النانو تكنولوجي

المقدمة :  3-1

وجيلا دبمنزلفةلا القفاطرةلا الفتيلا دفعفت اتسعتلا وتبانتلا رقعةلا تطبيقاتلا النانولا اليلا انلا اصبحلا النفانولا تكنول

البشرةيةلا نحولا تحقيقلا ثوراتهالا الصناعيةلا الكبرى.

وكانتلا لتلكلا الثوراتلا اعظملا الثرلا فيلا قياداتنالا خلللا العشرةينلا سففنةلا الخيففرةلا لا كففيلا تنجففحلا فففيلا تنجيففز

ثورتينلا هما,لا التكنولوجيالا الحدةيثةلا ثملا تكنولوجيالا المعلوماتلا والتصالتلا لا واحتلففتلا تلففكلا التكنولوجيففا

المساحةلا الضفخملا لبرنامفجلا العلمفاءلا فففيلا التطبيقفاتلا البحثيفةلا والتجرةيبيفةلا منفذلا انلا فكففرلا النسفانلا ففي

الحجففارلا والصففخور,اللا انلا اسففتخداملا النففانولا فففيلا صففنعلا حضففارةلا القففرنلا الحففاديلا العشففرةينلا وتوجففد

تكنولوجيالا النانولا دبالفعللا فيلا كثيرلا كلا الشياءلا التيلا منلا حولنالا دبصورةلا اولا دباخرىلا حيثلا ةيتعاظملا تطففبيق

تلكلا التكنولوجيالا الجدةيدةلا ةيومالا دبعدلا ةيوملا ,وسفلا تؤتيلا التجاهاتلا العلميففةلا الجارةيففةلا حاليففالا ودبكثافففةلا فففي

دوللا العالملا المهتةلا دبعلوملا وتكنولجيالا لا النانولا ثمارهففالا لا لتصففبحلا تلففكلا التكنولوجيففالا المتقدمففةلا هففيلا القاسففم

].3المشتركلا فيلا جميعلا الصناعاتلا وجزءلا مهمالا للا ةيمكنلا الستغناءلا عنهلا اوتهميشة[

 تطبقات النانو تكنولوجي في الصناعة قديما:3-2

دبالررغملا منلا انلا التعرفلا عليلا تكنولوجيالا النانولا جاءلا فيلا عصرنالا الحدةيث,اللا انلا فوائففدهالا ظهففرتلا منففذ

العصورلا القدةيمةلا فقدلا كانتلا دبعضلا الحضاراتلا كالحضارةلا السلميةلا لا الرومانيةلا تستخدملا لا تقنيةلا النانو

دونلا معرفةلا اسمهالا اولا اساسياتهالا ومنلا هذهلا التطبيقات:

اول:  السيوف السلمية الدمشقية:

قاملا المسلمونلا دبصنعهالا فيلا دبلدلا الشاملا فيلا العصورلا الوسطىلا حيثلا صنعوالا شفراتلا السيوفلا من

الصلبلا المسمى(لا ووتز)لا لا وحدةيثالا قاملا دباحثولا نلا منلا جامعةلا التكنولوجيالا لا اللمانيةلا دبتحليللا شفرت

سييفلا دمشقيلا قدةيم,اظهرلا التحليللا وجودلا دبقاةيالا اسلكلا نانوةيةلا منلا الكردبيدلا واثارلا انادبيبلا نانوةيةلا من

الكردبونلا هيلا سرلا صلدبةلا حدةلا السيوفلا الدمشقيةلا ونعرفلا اليوملا انلا انادبيبلا الكردبونلا النانوةية

اساسياتلا تقنيةلا النانو,لا ولكنلا لملا نكنلا نعرفلا انلا المسلمينلا استفادولا منهالا منذلا قرونلا لصنعلا سيوافهم

ضدلا الحرولا بلا الصليبيةلا .
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ثانيا: صبغة الشعر السوداء:

قاملا الروملا قبللا الفيلا عاملا دبتصنيعلا صبغةلا الشعرلا الدبيضلا دباللونلا السودلا لا وتبقيلا لفتراتلا طوةيلففةلا حيففث

كانولا ةيصعونهالا منلا عجينةلا اكسيدلا الرصاصلا معلا الجيرلا المطفالا لا (هيدروكسيدلا لكالسففيوم)لا وحففدةيثالا قففام

دباحثونلا فرنسيونلا لا والمانلا منلا مركزلا الدراساتلا العلميةلا فففيلا دبففارةيسلا لا دباكتشففافلا لا سففرلا تلفوةينلا الشففعر

السففودلا دبهففذهلا المكونففاتلا وهففولا تفاعففللا الكففبرةيتلا مففعلا الففبروتينلا البشففريلا الوجففودلا فففيلا الشففعر

)نفانومترلا تصفبغلا الشفعرة15-4الدبيض,وتكفوةينلا كرسففتالتلا سففوداءلا فعالففةلا ةيفتراوحلا قطرهففالا دبيففنلا (

وتلونهالا لا داخلهالا اةيضالا ولكنلا الباحثونلا اكتشفولا انلا مادةلا كبرةيتاتلا الرصففاصلا الموجففودةلا فففيلا الصففبغة

ضارةلا دبصحةلا النسان.

ثالثا: الزجاج الملون للنوفذ الثرية:

استخدمتهالا عدلا دبلدانلا فيلا العالملا فيلا القرونلا الوسففطىلا حيفثلا تعطفيلا لا الوانفالا مختلففةلا وجميلفةلا للزجفاج

لستخدامةلا فيلا للنوافذلا فقدلا كانولا صانعولا الزجاجلا فيلا القرونلا الوسطىلا ةيففدخلونلا لا عنصففرلا الففذهبلا فففي

افرانلا الصهرلا حتيلا تنتجلا جسيماتلا منلا الذهبلا دبالوانلا مختلفةلا وليسلا فقطلا لونلا الذهبلا الصفففرلا اللا ان

العلماءلا حدةيثالا اكتشفوالا انلا خصائصلا الموادلا عندلا مقياسلا النانولا تختلفلا عنلا خصائصهالا عندلا المقففاةييس

الكبرلا لا فجزةيئاتلا الذهبلا النانوةيةلا ةيمكنلا انلا تكونلا دبرتقاليةلا اولا اورجوانيةلا اوحمراءلا اوخضراءلا وذلففك

عليلا حسبلا حجهالا واكتشفلا منيففرلا ناةيفففالا انلا جزةيئففاتلا السففيليكونلا النانوةيففةلا تكففونلا زرقففاءلا عنففدلا واحففد

نانومترلا وحمراءلا عندلا ثلثةلا نانومتر,لا ومففنلا المعففروفلا انلا السففيليكونلا هففولا العنصففرلا الساسففيلا فففيلا ا

لرمللا الزيلا ةيصنعلا منهلا الزجاج.

لا  تطبيقات النانو تكنولوجي في الصناعة حديثآ:3-3

تتميزلا ادبحاثلا تقنيةلا النانولا دبانهالا عمليةلا قادبلةلا للتطبيقلا وذاتلا مردودلا اقتصاديلا كبيرلا وقدلا لا تففملا فففيلا وقتنففا

الحاضرلا صنعلا منتجاتلا تعتمدلا عليلا خصائصلا وفوائدلا تقنيةلا النففانولا وفيمففالا ةيلففيلا جففزءلا مففنلا فيففضلا مففن

تطبيقاتها:لا 

اول: في مجال الطاقة:

تملا فيلا السعودةيةلا اختراعلا خلةيالا شمسيةلا دبحبيباتلا السليكونلا النانوةيةلا ,تتميزلا دبزةيفادةلا الطاقففةلا الكهردبائيفة

اطالةلا عمرلا الخليةلا وتقليللا الحرارةلا فيهالا وقدلا تملا صنعلا دبطارةيةلا ورقيةلا دبانادبيبلا الكردبونلا النانوةيففةلا وهففي

موفرةلا للطاقةلا وتعمللا حتىلا لوطوةيتلا اوقطعتلا كمالا صنعتلا موادلا عاليففةلا التوصففيللا الحففراريلا ومففواد
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مقاومهلا لشعاعلا ميكانيكيالا تملا خفيفلا وزنلا المراوحلا وزةيادةلا قوتهالا فتزدادلا الطاقةلا الناتجةلا منلا لا لا الرةيففاح

كمالا انهالا تقوملا دبتحوةيللا الوقودلا الغازيلا لا لوقودلا سائل.لا 

ثانيا:  في  المواصلت: 

استخدمةلا فيلا شمعةلا الشعاللا فيلا محركاتلا السففياراتلا حيففثلا تتسففملا مففوادلا النففانولا دبالصففلدبةلا ومقاومففة

لتاكللا والحرارةلا ولتتاثرلا دبزمنلا عملهففالا ودبففذلكلا تعمففللا لسففنواتلا اكففثرلا دونلا تلفففلا وكففذلكلا توجففدلا عفدة

ادبحففاثلا لا فففيلا مجففاللا لا تطففوةيرلا لا وتصففنيعلا لا العجلتلا لا لتتلءملا لا تلقائيففالا مففعلا ظففروفلا الطقففسلا لا وطبيعففة

الرضلا والعوامللا لا الخارجية.

ثالثا :في الجهزة المنزلية:

فيلا الثلجاتلا حيثلا قامتلا شركةلا سامسونجلا لللكترونيففاتلا لا دبتبطيففنلا الثلجففاتلا دبطبقففةلا مجهرةيففةلا مففن

محلوللا نانولا الفضةلا لمنعلا البكترةيالا منلا القياملا لا دبعمليةلا التمثيللا الضوئيلا والتنفففسلا ودبالتففاليلا موتهففالا ,ممففا

جعللا هذهلا الثلجاتلا تحافظلا عليلا الطعاملا صالحالا لفترةلا اطوللا .

وفيلا الغسالتلا حيثلا قامتلا شركةلا سامسونجلا لللكتروناتلا دبوضعلا جزةيئاتلا نانوالفضةلا فففيلا الجففزاء

الداخليةلا لمرشحاتلا المكيفاتلا التيلا تتكاثرلا فيهالا البكترةيالا ,ودبلتاليلا ةينتجلا هواءلا نقيالا .

يAQ1000وفيلا منقياتلا المياةلا (فلترات)لا ةيتميزلا فلترلا الستحماملا لا لا  اتلا ه ةلا طبق لا دباحتوائةلا عليلا ثلث

ة وملا هفذهلا الطبقفاتلا الوسفيطةلا دبترشفيحلا وتنقي نانولا الكردبونلا ونانولا الفضةلا ونانولا النحفاسلا والزنففك,وتق

المياةلا منلا الكلورلا والبكترةيالا والمعادنلا الثقيلةلا ودباقيلا الملوثاتلا التيلا تضرلا دبالشعرلا والجلد

يرابعا: في الدوات الرياضية :

مضايرب كرات التنس: -
تبيعلا شركةلا دبادبولتلا الفرنسيةلا مضربلا التنسلا اصليلا خمسلا مراتلا منلا المضاربلا السادبقة

واعتمدتلا شركتالا وةيلسونلا ونيولا جيرسيلا عليلا ادبحاثلا جامعةلا لا كورنيللا لا لستخداملا لا جزةيات

وطبقةلا منلا البيوتللا لصنعلا رغلفلا مرنلا لا لكرةلا لتنسلا فاصبحتلا تحافلا عليلا خاصيةلا ارتدادها

لوقتلا اطوللا منلا الكراتلا السادبقة.
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مضايرب كرات الغوف:

استخدمتلا شركةلا لا وةيلسونلا موادلا نانوةيةلا لتغليفلا عصالا الغولفلا ممالا جعللا المضرب

اخف,وةيساعدلا اللعبينلا لتحقيقلا لا دقةلا وقوةلا اكبرلا ولكنلا لا صناعتهالا مكلفةلا جدالا وعلنتلا شركةلا نانو

دانيكسلا انلا الكراتلا التيلا ستنتجهالا ةيصعبلا ضياعهالا ولكنلا الشركةلا لملا تفصحلا عنلا تفاصيل

صناعتها

كرات البولنج:-
استخدمتلا شركةلا نانولا دةينيولا اليادبانيةلا مادةلا الفلورةيناتلا النانوةيةلا كطلءلا فائقلا الصلدبةلا لكرات

.البولنجلا ,ممالا ةيمنعلا كسرلا اولا حتىلا خدشلا الكرة

الديراجات الهوائية:-
تعمللا شركتالا استونلا الرةياضيةلا وزايلا فكففسلا معففالا لوضففعلا انففادبيبلا الكردبففونلا النانوةيففةلا داخففللا دبعففضلا 

%)ملا وزنهففالا الحففاليلا وهففذالا لا لففهلا دورلا اةيجففادبيلا فففيلا سففباق20%-15اجزاءلا الدراجةلا ممالا ةيقلففللا لا مففن(لا 

الدرجاتلا الهوائيةلا ولكنلا لتزللا عمليةلا توزةيعهالا صعبة.
كمالا تملا تصففنيعلا عففدةلا منتجففاتلا دبتقنيففةلا النففانولا متعلقفةلا دبالرةياضففة,لا مثففللا شففمعلا لا الزلجففاتلا والنظففارات

الشمسيةلا ونسجلا جزةياتلا نانولا الفضةلا فيلا الملدبسلا القطنيةلا لا وفيلا الجواربلا والحذةيففةلا والخففوزات,لن

جزةيئاتلا لا الفضةلا تقتللا البكترةيالا والفطرةياتلا التيلا تنتجلا منلا لا التعرقلا اثناءلا ممارسةلا الرةياضة.

خامسا: الملبس :-
ولا المحيطفولا ذلفك حيثلا قامتلا سركةلا كوردبونوفالا دبتصنيعلا لا ملدبسلا تبقيلا الجسفملا دافئففالا مهمفالا تغيفرلا الج

دبوضعلا رقاقاتلا نانوةيةلا فيلا الملدبسلا كمففالا صففنعتلا ملدبففسلا ضففدلا دبقففعلا والتجاعيففدلا وذلففكلا دبغمرالقمففاش

العاديلا لا قبللا خياطتةلا دبمحلوللا كيميائيلا محتففويلا لا علففيلا جزةيئففاتلا نانوةيففةلا تكففونلا لا لا دبلةييففنلا لا الشففعيرات

حوللا خيوطلا النسيجلا تمنفعلا امتصففاصلا المفوادلا والبقفعلا وتعمففللا لا الشفعيراتلا اةيضففالا علففيلا ادبقفاءلا النسففيج

مفرودالا ممالا ةيزةيللا اعباءلا لا الكي.

سادسا: في الجهزة اللكترونية:-
تملا تصنيعلا اقراصلا صلبةلا صغيرةلا زاتلا سعاتلا تخزةينيةلا كبيرةلا كمالا تففملا تصففنيعلا الجهففزةلا اللكترونيفة

المستقلةلا لملفاتلا الفيففدةيولا والصففوتلا والففتيلا تتميففزلا دبخفتهفالا وصفلدبتهالا ووضفوحلا شاشففتهالا واصففبحت

متوفرةلا فيلا السواقلا دبمميزاتلا مختلفةلا مثللا مكعبلا مودبيلا دبلولا اصغرلا مشغللا ومسجل.

سابعا: في الموادالكيميائية:-
استخدمتلا حبيباتلا نانومغنيطيسيةلا فيلا صنعلا المحفزاتلا لتحفيزلا عدةلا تفففاعلتلا وتففملا اكتشففافلا طرةيقففة

لنتففاجلا الةيففدوجيللا الففتيلا تعتبرعففازللا حرارةيففالا ممتففازالا ممففالا ةيسففهللا تصففنيعهالا دبكميففاتلا كففبيرة
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واسعارمنخفضةلا وتحدلا هذهلا المحفزاتلا منلا التلففوثلا كمففالا تففدخللا المركبففاتلا النانوةيففةلا البلسففتيكيةلا فففي

تصنيعلا طلءلا ةيمنعلا الصدالا وفيمالا ةيتعلقلا دبالكرةيماتلا نجدلا انهففالا تحجففبلا الشففعهلا فففوقلا البنفسففجيةلا وةيبقففة

المرهملا شفافلا اللا انلا دراسةلا منلا جامعففةلا اكسفففوردلا اظهففرتلا انلا نففانولا اكسففيدلا التيتففانيوملا فففيلا المرهففم

ضارلا دبالجلد.

ثامنآ:في المجال العسكري: -
درجةلا فهرنهففاةيتلا لا دون500استخدملا فيلا صناعةلا جزةيئاتلا لسلحلا الجولا ةيمكنهلا تحمللا درجةلا حرارةلا لا لا 

لا لا درجةلا تقرةيبالا اعلفىلا مفنلا الزةيفوتلا العاليفةلا .كمفالا اسفتخدملا ففيلا صفناعة100انلا ةيحرقلا أولا ةينحللا ،أيلا 

الدروعلا لا حيثلا دبدألا فرةيقلا دبحثلا منلا معهدلا ماساتشوستسلا دبدراسةلا سائللا دبجزةيئاتلا حدةيدةيففةلا ومغنففاطيس

لتحوةيللا السائللا اليلا لا صلبلا عندلا تعرضهلا لمجاللا 
مغنطيسيلا فيغمرقماشلا البدلةلا العسكرةيهلا المرنلا دبلسففائللا ودبضففغطلا ذرلا ةيتولففدالمجاللا وةيتصففلبلا الففدرع

وفيلا الواقياتلا حيثلا تستخدملا مركباتلا دبلستيكيةلا مطعمةلا دبانففادبيبلا الكردبففونلا النانوةيففةلا لحماةيففةلا اجهففزة

اللكترونياتلا والتصالتلا منلا اشعاعاتلا القنادبللا الكهرومغنيسففيةلا لا واسففتخدملا فففيلا صففنعلا جهففازلا مففن

النظملا اللكتروميكانيكاةيففةلا الدقيقفةلا لجمففعلا المعلومففاتلا عفنلا المكففانلا المففرادلا مراقبتففةلا ومراقبففةلا حركففة

الجساملا والموادلا الكيميائيةلا القرةيبفةلا منفهلا ,وةيعففرفلا هفذالا الجهفازلا دباسفم(لا الغبفارلا الزكففي)لا وففيلا صفنع

كشففافاتلا تكشفففلا المتفجففراتلا والمففوادلا الكيميائيففةلا والحيوةيففةلا والشففعاعيةلا دبالضففافةلا الففيلا عففددلا مففن

الستخداماتلا الخرىلا مثللا التغليفلا حيثلا طورتلا شركةلا تراةيتونلا تغليفلا دبلستيكلا مقاوملا للخدشلا في

النضاراتلا والشاشاتلا ,وفيلا صنعلا زجاجلا زاتفيلا التنظيفففلا ةيحتفويلا علفيلا اوكسفيدلا النينفانلا ةيعمفللا مفع

ضوءلا الشمسلا عليلا ازادبةلا الوساخلا وتوزةيعلا الماءلا وارتدادةلا عليلا الزجاجلا وصنعلا طبقةلا رقيقففةلا تففوزع

الماءلا وتطردلا الغبار,كمالا ادبتكرلا دباحثونلا ففيلا جامعفةلا آنلا اردبففدلا آلفةلا مجهرةيفةلا للحففرلا والتنقيفبلا والقطفع

لا نانومترلا وهيلا عبفارةلا عفنلا ليفزر20تعمللا دبشكللا ثلثيلا الدبعادلا عليلا جميعلا الموادلا تصللا اليلا عرضلا 

نبضيلا دبسرعةلا فمتولا ثانيةلا ولهذهلا اللةلا اثرلا كبيرلا فيلا الدبحاثلا العلميةلا النظرةيةلا والعمليففةلا كمففالا اضففيفت

انادبيبلا الكردبونلا النانوةيةلا لمادةلا السمنتلا لدعمهالا فيزةيائيالا وكيميائيالا وميكانيكيالا وتقليففللا تكففاليفلا البنففاء

وتحملةلا لظواهرلا البيئةلا وفيلا مجاللا الفضاءلا استخدمتلا فيلا صنعلا الصوارةيخلا منلا البلسففتيكلا المحتففوي

عليلا جسيماتلا نانوةيةلا ارخصلا واسهللا منلا الهياكللا المعدنيةلا فهذالا البلسففتيكلا المهجففنلا ةيتحمففللا دبففدورة

]2حرارةلا الفضاءلا وحرارةلا الحتكاكلا دبغلفلا الرض.[

 تطبيقات النانو تكنولوجي في الصناعة مستقبليا:3-4
لتقنيةلا استخداماتلا عدةلا توثرلا عليلا حياةلا النسانلا لذلكلا فانلا منتجاتهالا قدلا تستغرقلا سنواتلا طوةيلففةلا حففتي

تظهرلا للوجودلا فاجراءلا التجاربلا والدبحاثلا لنتاجلا علجلا اورغزاءةيتطلففبلا الحففذرلا والصففبرلا دبالضففافة

اليلا مجالتلا الملدبسلا واللكترونياتلا والتصالتلا ورغيرهالا التيلا لهففالا تطلعففاتلا مسففتقبليةلا خياليففةلا قففد

تصبحلا واقعيةلا ةيومالا مالا ومنلا هذهلا التطبيقاتلا المتوقعةلا مستقبليالا التي:لا 
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-تصنيعلا موادلا وادواتلا الكترونيةلا دبكفاءةلا ودبخواصلا مميزةلا وتصغيرلا حجملا الجهزةلا وزةيففادةلا سففرعتها

وسعتهالا وتقليللا طاقةلا تشغيلهالا وصنعلا موادلا تتحلللا لتغزةيةلا النبففاتلا وادبففادةلا الحشففراتلا وتعففدةيللا جينففات

النباتاتلا كمالا ةيسعونلا اليلا اةيجادلا مصادرلا دبدةيلةلا ومتجددةلا للطاقةلا وتقليللا استخداملا البتروللا والوقودلا وقففد

تمتلا محاولتلا لتحقيقلا هذهلا الهدافلا المستقبليةلا منهذهلا المحاولتلا مالا ةيلي:

اول:في مجال الزيراعة :
حيثلا تملا صنعلا معداتلا نانوةيةلا لذةيادةلا خصودبةلا التردبةلا وزةيادةلا النتاجلا الزراعففيلا مثففللا الزةيولينففاتلا ذات

المساماتلا النانوةيةلا لطلقلا جرعاتلا فعالةلا منلا الماءلا والموادلا المخصبةلا للزرعلا وجرعاتلا منلا الغففذاء

والدواءلا للمواشيلا .

ثانيا:في مجال الفضاء:
ذكرلا مدةيرلا مركزلا تقنيةلا النانولا فيلا مركزلا اميسلا للدبحاثلا التففادبعلا لناسففالا انففهلا تففملا تصففميملا جهففازلا القيففاس

لدرجاتلا افضفللا اداءلا واصفغرلا واخففلا مفنلا الجهفزةلا الحاليفةلا ومفوفرلا للطاقفةلا واسفتخدملا ففيلا دبعثفات

م.2010الفضاءلا عاملا 

ثالثا:في مجال الطاقة:
نجحلا دباحثونلا فيلا توظيفلا السبانخلا لتحوةيللا اشعةلا لشمسلا اليلا طاقةلا كهردبائيففةلا ووضففعلا حففبيبهلا تحتففوي

عليلا الكلوروفيللا لكيلا تمدلا الجوالتلا والحاسباتلا دبالطاقةلا فيلا المستقبل.

يرابعا:في مجال الملبس:
صممتلا شركةلا لونارلا دةيزاةينلا جاكيتلا مستقبليلا ةيتحففوللا الففيلا شففكللا وايلا لففونلا ةيرةيففدهلا المشففتريلا ,كمففا

توجدلا محاولتلا لصنعلا ملدبسلا تقيسلا النبضلا والتنفسلا ودبياناتلا صحيةلا وتنظفلا نفسففهالا مففنلا الوسففاخ

الروائحلا كمالا تحاوللا شركةلا رودبنتلا صنعلا اليافلا للنسيجلا تغيرلا شكلها.

خامسا:في المجال العسكري:
ةيقوملا لا دبعضلا الخبراءلا دبتطوةيرلا ددبورلا اليلا دبمحركلا نانويلا ةيصورلا اهدافا

استخبارةيةلا وةيطلققلا النففارلا وةيتسففلللا للعففدولا وةيشفوشلا اجهففزةلا التصففاللا لا وةيسففتحدملا الجيففشلا المرةيكففي

اليافلا نانونيةلا لتطوةيرلا ذيلا قتاليلا لا ةيسمحلا دبدخوللا الهواءلا وةيمنعلا دخوللا الغازاتلا السامة.
دبالضافةلا اليلا هذهلا التطبيقاتلا لا تملا استخداملا تقنيةلا النانولا فيلا صناعةلا المطاطلا المعدنيلا وهولا مففادةلا مرنففة

كالمطاطلا وناقلةلا ومتينةلا كالمعدنلا لا 
حيثلا ةيتملا ترتيبلا جزةيئتهففالا دبتنقيففةلا النففانولا وةيتميففزلا دبففانهلا ةيجمففعلا خصففائصلا المعففادنلا وقففدلا تففملا لا تصففنيعة

دبواسطةلا شركةلا لا نانولا سونكلا وةيعمللا لا دباستخداملا لا التجميعلا لا الذاتيلا المستقرلا وهيلا لا احدىلا تقنياتلا لا النففانو

,وةيستخدملا لا هذالا لا المطاطلا لا فيلا لا صنعلا لا اشففياءلا لا لتنكسففرلا دبففللا لا تمتففصلا الصففدماتلا لا كالسففياراتلا ودبففدات

المعدنيلا فففيلا لا مجففاللا لا لا وكالةلا لا لا ناسالا لا دبالعمللا لا معلا لا شركةلا نانولا سونكلا لا لكتشافلا لا استخداماتلا لا الطاط

الفضاءلا ,كمالا لا استخدملا فيلا لا صنعلا لا صمغلا النانولا لا وهولا لا مادةلا صمغيةلا لا سمكهالا واحففدلا نففانومترلا ,تففتركب

منلا لا زراتلا لا لا الكردبونلا والسيليكونلا لا والكففبرةيتلا لا وةيتميففزلا دبامكففانيهلا لصففقلا لا ايلا سففطحينلا دبقففوةلا تففزداد

دبزةيادةلا درجةلا الحرارةلا دبعكسلا المالوفلا وقدلا تملا اختراعةلا منلا قبللا لا معهدلا لا رنسليرلا لا للتقنيففاتلا لا المتعففددة
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ةلا وطللء وةيسفتخدملا لتجميفعلا لا شففرائحلا الكمفبيوترلا والجهففزةلا اللكترونيفةلا ولحماةيفةلا الشففراةيحلا الرقيق

السطحلا الداخليةلا لمحركاتلا الطاةيراتلا النفاثةلا لا ومولداتلا لا الطاقةلا الكهردبائيةلا وقاملا لا دباحثونلا منلا شركة

واستونلا لا للدبحاثلا دباختراعلا موجةلا لموجاتلا الكرةيستاللا لا النانويلا لا وهيلا شرةيحةلا رقيقةلا منلا السيليكون

مثقبةلا تبطئلا وتغيرمسارلا الضوءلا وتتميزلا دبالتحكملا فيلا سففرعةلا الضفوءلا ممففالا ةيسففهللا اسففتبداللا الكهردبففاء

دبالضوءلا لةيصاللا المعلوماتلا فيلا لا لا دوائرلا ضوئيةلا فائقةلا الترددلا لوضعهالا فيلا الجهزة

 المعوقات التي توجهها مسيرةالبحث العلمي في علم تكنولوجيا النانو3-5

]2في الدول النامية عامة وفي المناطق العربية علي وجة الخصوص: [

-لا ضعفلا مستوىلا التموةيللا الماديلا الموجهلا لتعزةيزلا شراءلا اجهزةلا تحضيرلا واتواصيفلا الموادلا النانوةية.

-لا رغيابلا دوارلا الشركاتلا وقطاعلا العمللا الخففاصلا عففنلا تموةيففللا البحففوثلا العلميففةلا الخاصففةلا دبتكنولوجيففا

النانولا وعدملا لا الستفادةلا منلا المخرجاتلا لا البحثيةلا للعلماءلا الوطنيين.

-لا لا عدملا توفيرالعلماءوالباحثينلا لا المتخصصينلا فيلا علملا تكنولوجيالا النانولا ودخوللا لا فئةلا رغيرمتخصصة

اليلا هذالا المجال.

-لا لا التشكيكلا فيمالا لا لا ةيمكنلا لا انلا تؤديلا اليهلا تكنولوجيالا النانولا فيلا دعملا لا وتعزةيزلا القتصادلا الوطني.

-لا عدملا اهتماملا افرادلا المجتمعلا المدنيلا دبمالا ةيجريلا منلا لا دبحوثلا علميةلا داخللا لا مؤسساتهلا البحثيةلا الوطنية.

-لا رغيابلا ثقافةلا العمللا دبروحلا الفرةيقلا الواحد
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الفصل الرابع

أنابيب النانو الكربونية خصائصها وطرق انتاجها

]2 أنابيب النانو الكربونية:[4-1
انادبيبلا الكردبونلا دبحجملا النانولا تقنيةلا شدةيدةلا التطورلا وهيلا عبارةلا عنلا اسطواناتلا فاررغةلا دبشكللا النادبيب

دبحجملا النانولا مترلا وتتكونلا ممنلا مجموعةلا ضخمةلا منلا الهياكللا السداسيةلا التيلا لا لا تتكونلا لا لا دبدورهالا لا من

زراتلا لا الكردبونلا و(الكردبونلا نانوةيتوب)لا لا ظاهرةلا فيزةيائيةلا لا تملا رصدهالا لا دبواسطةلا العالملا لا لا سوميو

ليجيمالا لا حينمالا كانلا ةيدرسلا الرمادلا الناتجلا لا عنلا لا عمليةلا لا التفرةيغلا الكهردبيلا لا لا دبينلا لا قطبينلا منلا الكردبون

دباستخداملا لا ميكروسكوبلا الكترونيلا عاليلا الكفاءةحيثلا لحظلا ليجيمالا لا انلا لا هنالكلا دبعضلا اللمعانلا لا او

البرةيقلا لا داخللا لا لا هذالا لا الرمادلا فاعتقدلا لا انالككردبونلا لا تحوللا لا اليلا لا لا ماسلا فقررلا لا فحصةلا لا لا دبطرةيقةلا لا لا جيدة

,استخدملا لا لا سوميولا لا ليجيمالا لا الميكروسكوبلا اللكترونيلا لفحصلا لا الرمادلا لا ووجدلا لا انلا لا جزةيئات

الكردبونلا لا فيلا لا وضعلا لا رغيرلا لا طبيعي.
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 انواع أنابيب النانو الكربونية: 4-2
اول:انبوب النانو الكربوني  وحيد الجداير:

دود0.7nm-10nmةيففتراوحلا لا قطرهففالا مففن يلا ح الا ف دللا قطره ونلا لا مع التلا لا ةيك بلا الح يلا ارغل لا لا وف

2nm 2وةيصللا طوةلا لا اليلا لا عفدةلا ميكرومففتراتلا فففيلا لا حففدودلاnm, ةلا وبلا لا مغلق اةيتيلا لا النب دىلا نه لا ,اح

وسمكلا لا جدارلا لا النبوبلا يلا زرةلا كردبففونلا لا واحففدةلا لا لا هففولا لا عبففارةعنلا شففرةيحةلا كردبففونلا لا لا ذاتلا لا سففماكة

ذرةلا لا لا واحدةلا تطويلا عليلا لا شكللا اسطوانة.

ثانيا: انبوب النانو الكربوني  متعدد الجداير:
هوعبارةلا منلا مجموعةلا منلا انادبيبلا النانووحيدةلا المتداجلةلا وذاتلا المركزالمتحدلا ،لا ةيتراوحلا لا قطرلا هذا

لا لا نانومتر،لا وةيبلغلا عددلا النادبيبلا وحيدةلا الجدارلا المكونةلا لهلا رغالبا30لا نانولا مترلا الى10النبوبلا مالا دبينلا لا 

انبوب.20الى7مادبينلا 

لا لا  خواص انابيب النانو:4-3
لا لا ملا المجهففرلا اللكففترونيلا النافففذلا العففاليلا الفصففللا لدراسففةلا لا الجسففام1991استخدملا سوميوليجيمالا عففاملا 

المتولدلا منلا لا التفرةيغلا الكهردبفائيلا دبيففنلا الكفترونينلا لا مففنلا الكردبفونلا فففيلا مختففبرلا البحفوثلا الساسففيلا فففي

تسوكودبالا فيلا اليادبان،ووجدلا انلا السخاملا ةيحتويلا عليلا مؤلفهلا منلا عففدةلا انففادبيبلا متمركففزةلا مففنلا الكردبففون

متداخلةلا .
-لا تمتازلا النادبيبلا النانوةيةلا دبخواصلا جعلتلا لهالا العدةيدلا منلا التطبيقاتلا المهمةلا منها:

اول:الخواص الميكانيكية:
انادبيبلا الكردبونلا تلكلا السطواناتلا الجوفاءلا منلا الكردبونلا لهالا لا خصائصلا ميكانيكيةلا رغيرعادةيةلا نتبع

منلا خصائصلا الكردبونلا والشبكةلا التيلا ةيقوملا عليهالا دبناءلا هيكللا النادبيبلا الكردبونيةلا كمالا هولا معروف

منلا قوتهالا ومرونتهالا كمالا لهالا خصائصلا ميكانيكيةلا لمثيللا لهالا ولهالا قوةلا شدلا لتضاهيهالا ايلا منلا المواد

المعروفة.

ومن اهم خصائصها الميكانيكية:

النحناء ومقاومة التشوهات:-

حيثلا تتميزلا النادبيبلا النانولا كردبونيةلا دبقدرتهالا الفائقةلا عليلا مقاومةلا التشوهاتلا وةيرجعلا ذلكلا اليلا ان

ذراتلا الجرافيتلا ترتبطلا فيهالا كللا ذرةلا كردبونلا ارتباطالا وثيقللا معلا ثلثلا ذراتلا اخرى.

قوة الشد:-
ةيفترضلا العلماءلا انلا انادبيبلا النانولا قوةيةلا ومتينةلا دبصورةلا استثنائيةلا دبسببلا سطحلا الجرافيتلا الذيلا ةيتميز

دبقوةلا شدلا كبيرةلا وعنلا طرةيقلا تجاربلا المحاكاةلا أثبتلا أنلا لنادبيبلا النانولا قوةلا شدلا مماثلة,وقدلا استعملت

مجموعةلا واسعةلا منلا المواد,وتعنيلا الخواصلا رغيرلا العتيادةيةلا لنادبيبلا أليافلا الكردبونلا سادبقالا لتقوةية

الكردبونلا النانوةيةلا انهالا ةيمكنلا انلا تكونلا اليافلا عاليةلا القوةلا حتىلا الحدلا القصىلا للقوةلا والمرونة.
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قياسلا هذهلا الثارلا صعبلا نوعالا ما,والقيمةلا العددةيةلا دبالضبطلا لملا ةيتملا التفاقلا عليهالا ,ولكنلا تقدرلا دبحوالي

1tera لاPascalوهذهلا القيمةلا تملا التنازعلا عليها،لا وهنالكلا قيملا أخرىلا أعلىلا دبكثيرلا منلا ذلكلا كمالا تم

الفصاحلا عنهالا ،لا والخلفاتلا علىلا لا لا الرجحلا تنشألا منلا خلللا تقنيانلا لا مختلفهلا لقياسلا التجردبةلا .لا لا 

ـ معامل يونج:

معامللا ةيونجلا ئلنادبيبلا الكردبونلا النانوةيةلا ومعامللا ةيونجلا للمادةلا هولا قياسلا متانتهالا ومرونتهالا ,لا حيث

^10أظهرتلا سعةلا الهتزازلا ارتفاعالا عاليالا لا دبصورةلا استثنائيةلا لمعامللا ةيونجلا المرنلا دبقيمةلا حواليلا (

)لا نيوتنلا لكللا مترلا مردبعلا وهيلا قيمةلا تعادللا حواليلا خمسةلا أضعافلا مالا للفولذ.22

ـ التوصيل الحرايري:

تبشرلا النادبيبلا النانوةيهلا دبخصائصلا لملا ةيسبقلا لهالا مثيللا لقوتهالا وقدرتهالا الفرةيدةلا عليلا اعتماد

الخصائصلا الكهردبائيةلا والحرارةية.

ثانيا:الخواص اللكترونية:

-البنية اللكترونية لنابيب النانو:

انلا تركيبلا انادبيبلا الكردبونلا النانوةيةلا وهندستهالا ةيولدانلا تعقيدالا الكترونيالا فرةيدالا وذلكلا نتيجةلا للجسملا الي

حدلا مالا ,لا لنلا الفيزةياءلا الحكوميهلا اولا فيزةياءلا لا الكملا تسودلا عندلا المقياسلا النانومتري.

نقطه فيرمي : -
المختارةلا للحالت انلا هندسةلا النادبيبلا النانوةيةلا تحصرلا اللكتروناتلا فيلا عددلا قليللا منلا الشرائح

الطاقيةلا للجرافيتلا واعتمادالا علىلا قطرلا النبوبلا ,لا ةيمكنلا لحدىلا هذهلا اللكتروناتلا دبحالتلا الموصلية

وتدعىلا هذهلا النقطةلا الخاصةلا نقطةلا فيرمي.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ـ توصيل الكهرباء :    
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ةيستطيعلا الجرافيتلا نقللا الكهردباءلا النلا احدلا الكتروناتلا لا التكافؤلا الردبعةلا المرتبطلا معلا كللا ذرةلا كردبون

مشتركالا دبينلا ذراتلا الكردبونلا الردبعلا والجرافيتلا ةيكونلا رغيرلا متوضعلا ولهذالا ةيستطيعلا لا انلا ةيكون

المفردةلا وتسمىلا هجينلا الكتروني.

ـ الموصلية الكهربائية:
الموصليةلا والمقاومةلا النوعيةلا تملا قياسهالا عنلا طرةيقلا وضعلا اقطابلا كهردبائيةلا فيلا اجزاءلا مختلفةلا من

انادبيبلا لا الكردبونلا وفيلا وجودلا دبعضلا الشوئبلا ةيمكنلا انلا تصبحلا النادبيبلا اشباهلا موصلتلا وقدلا تشكل

ترانزلا لا سستوراتلا الجهزةلا المستقبلية.

ـ الناقل القذفي :
انهلا لشئلا اساسيلا انلا ةيكونلا النانولا الكامللا ناقللا قذفيا،لا ودبكلمةلا أخرىلا انلا كللا الكترونلا ةيحقنلا فففيلا احفدى

نهاةيتيلا النبوبلا النانويلا ةيجبلا انلا ةيخرجلا منلا النهاةيةلا الخففرى،ودبففالررغملا مففنلا انلا الناقففللا ةيملففكلا دبعففض

المقاومةلا مستقلةلا عنلا طوله,لا وهذالا ةيعنيلا انلا قففانونلا اوملا لةيطبففقلا فففيلا هففذهلا الحالففة.لا الحقيقففةلا انلا الناقففل

الفائقلا الذيلا ليسلا لهلا مقاومةلا كهردبائيةلا البتةلا وهولا احسنلا النواقل.

ـ موانع الصواعق:
تتمتففعلا انففادبيبلا الكردبففونلا النانوةيففةلا دبصفففةلا الكترونيففةلا مهمففةلا أخففرىلا ةيضففعهالا لا المهندسففونلا النلا قيففد

لا ملا دبينتلا احدىلا مجموعاتلا البحثلا منلا جامعةلا راةيففسلا انلا انففادبيبلا الكردبففون1995الستخداملا ففيلا عام

النانوةيةلا عندمالا توقفلا علىلا نهاةيتهالا وتكهربلا ستفعللا مالا تفعلهلا مانعاتلا الصواعقلا منلا تركيزهالا للحقففل

انarcالكهردبائيلا عندلا رؤسهالا المددببةلا لكنلا فيلا حينلا توصللا مانعةلا الصففواعقلا قوسففالا  يلا الرضلا ف لا ال

النبوبلا الثانويلا ةيصدرلا اللكتروناتلا منلا راسهلا المددببلا دبمعدللا هائففللا ونظففرالا لكونهففالا حففادةلا جففدالا فففان

النففادبيبلا النانوةيففةلا تصففدرلا الكترونففاتلا عنففدلا فولتيففاتلا اخفففضلا كففثيرالا ممففالا تصففدرهلا اللكترونففات

المصنوعةلا منلا معظملا الموادلا الخرىلا وتسمحلا الروادبطلا الكردبونيةلا القوةيةلا للنادبيبلا النانوةيففةلا انلا تعمففل

مدةلا زمنيةلا أطوللا منلا دونلا انلا ةيصيبهالا التلف.

ثالثا:الخواص المغناطيسية:
ولمالا كانتلا النادبيبلا النانوةيةلا نواقللا اسطوانيةلا فانلا اللكترونلا ةيسففتطيعلا انلا ةينتشففرلا فففيلا اتجففاهلا عقففارب

الساعةلا اولا فيلا عكسلا اتجاهلا عقاربلا الساعةلا ودبتداخللا هذانلا المسارانلا منتجينلا تعدةيللا دورةيالا للمقاومففة

الكهردبائيةلا عندمالا ةيتغيرلا التدفقلا المغناطيسيلا خلللا النبوب.

ـ اصداير اللكترونات(اصداير الحقل):
اصدارلا الحقللا هولا العلميةلا التيلا تصدرلا فيهالا النبطيةلا الكتروناتلا عندمالا ةيطبقلا عليهالا حقللا لا كهردبائيلا او

فولتيةلا كهردبائية.
القطرلا الصغيرلا لنادبيبلا الكردبففونلا النانوةيففةلا مررغفوبلا جففدالا مفنلا اجففللا اصففدارالحقل.لا اوللا مففنلا اقففترح

استعماللا النادبيبلا النانوةيةلا كمصدراتلا حقللا هولا ديلا لا هيففرلا واندرةيففةلا تشففاتبلنلا ودانييففللا النانوةيففةلا مففن

الصناعةلا دبمالا فيهالا الضاءةلا والعارضات.
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كيف تنقل النابيب النانوية الكهرباء:4-4
تكشفلا الخواصلا الكهردبائيةلا والمغنانطيسيةلا لهذهلا النقاطلا منلا النادبيبلا النانوةيففةلا الكموميففةلا شففئيالا كففثيرا

حوللا سلوكلا اللكتروناتلا فيلا النادبيبلا النانوةيةلا ,لا فمثللا تشيرلا الهتزازاتلا المنتظمةلا تمامففالا والدورةيففة

دي10mانلا الحالتلا متوضعةلا ,لا لقدلا وجدلا انلا النقاطلا الكموميةلا للنادبيبلا النانوةيةلا التيلا ةيبلغلا طولهففا لا تب

هذهلا الهتزازاتلا المنتظمةلا جدالا مشيرةلا دبذلكلا مرةلا اخففرىلا الففيلا انلا المسففارلا الحففرلا الوسففطيلا ةيمكففنلا ان

ةيكونلا طوةيللا دبدونلا انلا ةيصيبهالا تبعثرلا راجع.

 صناعة النابيب النانوية:4-5

أنادبيبلا الكردبونلا الدقيقةلا لا تترادبطلا فيهالا الذراتلا ثلثيالا فيلا رقائقلا منحنيةلا تشكللا أسطواناتلا مفررغةلا ةيتم

الحصوللا عليهالا دبالطرقلا التية:

الطريقة الولى(طريقة القوس الكربوني):

معلا تغيرلا طاقةلا القوسلا الكردبونيلا ةيصبحلا التيارلا مستمرالا دبدللا منلا مترددلا ودبالتاليلا ةيمكنلا الحصوللا على

هياكللا أنبودبيةلا الشكللا فيلا أحدلا الرواسبلا عليلا القطب،وهففذهلا النففادبيبلا مكونففةلا دبالكامففللا مففنلا الكردبففون

وتمتلا تسميتهالا دبالنادبيبلا النانومترةيةلا وذلكلا نظرالا لقطرهالا الذيلا ةيبلغلا عدةلا نففانومتراتلا ،وةيتففملا تصففنيع

النادبيبلا النانوةيةلا دبثلثلا تقنياتلا الولىلا ةيتملا فيهالا ردبففطلا السففلكلا دبقضففيبينلا مففنلا الجرافيففتلا علففيلا دبعففد

لا لا امبيرلا فعندلا وصوللا التيارلا الكهردبيلا تحدثلا شرارةلا تؤدي100مليمتراتلا واةيصاللا تيارلا كهردبيلا قدره

اليلا تبخرلا الكردبونلا متحوللا اليلا دبلزمالا حارهلا تتكثفلا جزةيئتهالا عليلا هيئةلا أنادبيبلا نانوةية.

قوس التفريغ:-

ينلا وTملا نشففرت1992فيلا عفام إجادبففاتلا (مفنلا مختففبرلا الدبحففاثلا الساسففيةلا التففادبعلا لشففركةMلا وإدبس

NECفيلا تسوكودبالا دباليادبانلا اوللا طرةيقففةلا لصففنعلا كميففاتلا ماكروةيففةلا (كبرةيتيففة-عيانيففة))مففنلا النففادبيب

النانوةيةلا وهيلا طرةيقةلا تكادلا تكونلا فرانكنشتاةينيةلا فيلا تصميمها،أرطلا السففلكلا قضففيينلا مففنلا الجرافيففت

دبمنبعلا تغذةيةلا ،ضعلا أحداهمالا عليلا دبعدلا مليمتراتلا منلا الخرلا ثففملا صففللا القففاطعه،لا عنففدمالا تحففدثلا دبينهمففا

لا أمبيرلا ةيتبخرلا الكردبونلا متحوللا اليلا دبلزمالا حفارةلا وةيتكثفف100شرارةلا لديلا مرورلا تيارلا كهردبيلا ةيبلغلا 

جزءلا منلا الكردبونلا عليلا هيئةلا انادبيبلا نانوةية.

الطريقة الثانية:
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درجةلا سليزةيةلا ثملا ةيضافلا دببطفءلا رغفازلا الميثفان600فيهالا ةيتملا وضعلا الجرافيتلا فيلا فرنلا درجةلا حرارتةلا 

الذيلا ةيتفككلا وتتحدلا ذراتلا فيةلا والتيلا تتحددلا عليلا هيئةلا أنادبيبلا نانوةية.

طريقة الغاز الحاير:-
ةلا الفتيMكانلا لا  اندولا منلا جامعةلا تينيولا فيلا تاكانولا دباليادبانلا اوللا منلا صفنعلا أنفادبيبلا نانوةيفةلا دبهفذهلا الطرةيق

هذهلا الوصفةلا دبسيطةلا اةيضالا اليلا حدلا ما،ضففعلا ركففازةلا فففيCVDتدعىلا الترسيبلا منلا البخارلا الكيميائيلا 

درجةلا سليزةيةلا ثملا اضفلا دببطءلا رغازالا محمللا دبالكردبونلا مثللا رغازلا الميثففانلا ،عنففدما600فرنلا سخنلا اليلا 

ةيتفككلا الغازلا فإنهلا ةيجددلا ذراتلا الكردبونلا التيلا تستطيعلا أنلا تتحدلا ثانيةلا عليلا هيئةلا انادبيبلا نانوةية.

الطريقة الثالثة:
هيلا تسليطلا شعاعلا منلا الليزرلا عليلا هدفلا منلا الجرافيتلا فيتولدلا رغازلا الكردبونلا الحارلا الذيلا تتشففكللا منففه

النادبيبلا النانوةية.

طريقة التبخير بالليزير :-
كانلا مسموليلا وزملءهلا فيلا جامعةلا راةيسلا ةيقصفونلا مففوردالا دبنبضففاتلا ليففزرلا لا كثيفففةلا لنتففاجلا جزةيئففات

النادبيبلا النانوةيةلا استعاضولا عنلا المعدنلا فففي معدنيةلا منلا نوعلا فاخر،لا عندمالا نقلتلا القمارلا نبألا اكتشاف

جهازهملا دبقطبانلا الجرافيت،وفيلا حاللا انتجولا انادبيبلا كردبونلا نانوةيفةلا دباسفتعماللا نبضفاتلا ليزرةيفةلا دبفدل

عنلا الكهردباءلا لتوليدلا رغازلا الكردبونلا الحارلا الزيلا تتشكللا منهففالا النففادبيبلا النانوةيففة،وجردبففتلا المجموعففة

محفزاتلا عدةيدةلا حتيلا توصلتلا اليلا الشروطلا التيلا تنتففجلا كميففاتلا هائلفةلا مففنلا النففادبيبلا النانوةيففةلا وحيففدة

الجدار.

34



الخاتمة :
فيلا ضوءلا مالا ذكرناهلا سادبقالا نأمللا انلا نكونلا قدلا وفقنالا فيلا عرضلا مفهوملا تقنيةلا النففانولا واهميتهففا،لا وكففذلك

مفهوملا النادبيبلا الكردبونيةلا واهميتهالا فيلا الحياةلا والمستقبل,وتأثيرهففالا علففيلا شففتىلا العلميففةلا والتحادةيففة

والصففناعيةلا والتجارةيففةلا والطبيففةلا ليكففونلا ذلففكلا منطلقففالا لتفعيففللا النففانولا تكنولفوجيلا فففيلا حياتنففالا العففامه

والعلميةلا والتعليميةلا .
وجيلا ففيلا شفتىلا المجفالتلا دبصفورةلا مفوجزةلا وتطبيقفات وقدلا القينالا الضوءلا علفيلا اهميفةلا النفانولا تكنول

النادبيبلا الكردبونيةلا دبصورةلا مفصففلةلا واهميففةلا البحففثلا العلمففيلا ودورهلا فففيلا تحقيففقلا التنميففةلا والتطففور،

والستفادةلا منلا التقنياتلا فيلا المستقبللا وقدلا اصبحتلا تقنيةلا النانولا فففيلا طليعففةلا المجففالتلا الكففثرلا اهميففة

لمالا لهالا منلا اهميفةلا ففيلا تحسفينلا المنتجففاتلا وعلجلا المفراضلا وخدمفةلا البشفرةيةلا ففيلا مجفالتلا الحيفاة

جميعهالا ،دبالضافةلا اليلا انهالا تعطيلا امللا كبيرآلا للثوراتلا العلميةلا فيلا المستقبللا فيلا الفيزةيففاءلا والكيميففاء

وعلملا الحياءلا .
لذلكلا فإنهلا ةيجبلا العمللا عليلا الستفادةلا منلا الخواصلا المتميزةلا للمففوادلا النانوةيففةلا فففيلا احففداثلا ادبتكففارات

واختراعاتلا تفيدلا البشرةيةلا فيلا مجالتلا العلملا وتسرةيعلا الحياة،لا دبالضافةلا اليلا التخلصلا مففنلا المففراض

]لا .]5الخبيثةلا التيلا لملا ةيصللا العلملا اليوملا لعلجلا جزريلا لها

النتائج : 
لقدلا توصلتلا الدراسةلا لعدةيدلا منلا النتائجلا :
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-لا تكنولوجيالا النانولا علملا ةيهتملا دبالتعامللا معلا الموادلا فيلا مستواهالا الففذريلا والجزةيئففيلا دبمقيففاسلا لةيتعففدى1

نانوميتر.لا لا لا 100

عليلا ةيدلا العالملا المرةيكيلا الفيزةيائيلا المشهورلا رةيشارد1959تعودلا البداةيةلا الحقيقيةلا لعلملا النانولا عاملا  2-

فيمان.
لا هنالكلا عدةلا أشكاللا للموادلا النانوةية.3-
لا تجددلا تطبيقاتلا النانولا تكنولوجيلا فيلا مختلفلا المجالت.4-
نلا القضفاةيالا المتعلقفةلا دبتكنولوجيفالا النفانولا ففيلا مجفاللا النفادبيبلا الكردبونيفةلا دبصفورة5- لا هنالكلا العدةيدلا م

مذهلة.

]5التوصيات :[

توصيلا الدراسةلا دبمالا ةيليلا :
التقدملا التكنولوجيلا وذلكلا دبالتوعيةلا دبتكنولوجيفالا النفانولا واهميتهفالا عفنلا طرةيففقلا المقففررات محاولة- 1

الدراسيةلا وورشلا العمللا والندواتلا والمؤتمرات.
-لا إثراءلا البحثلا العلمففيلا الخففاصلا دبتكنولوجيففالا النففانولا وتطففوةيرهلا ونشفرلا ثقفافتهلا عفنلا طرةيففقلا البعثففات2

والدوراتلا التدرةيبية.
لا أهميةلا العمللا عليلا إنشاءلا مجموعةلا علميةلا تكامليةلا دبينلا جميففعلا التخصصففاتلا العلميففةلا ذاتلا العلقففة3-

ممالا ةيساعدلا علىلا إنجازلا الهداف.
-لا تشجيعلا الحاصلينلا علىلا نتائجلا دبحثيةلا متميزةلا ذاتلا مردودلا اقتصاديلا لتسجيللا نتائجهملا عالميآ.4
-لا دراسةلا النادبيبلا الكردبونيةلا ومعرفةلا إمكانيةلا إستخدامهالا وتطوةيرها.5
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الصعوبات التي تواجه تطبيق النانو في مجال واسع :

تكمنلا صعودبةلا تقنيةلا النانولا فيلا مدىلا إمكانيةلا السيطرةلا عليلا الزراتلا دبعدلا تجزئلا الموادلا المتكونة

منها.
.التوصللا اليلا القياسلا الدقيقلا عندلا مستوىلا الذرةلا ةيعدلا صعودبةلا اخرىلا تواجهلا هذالا العلملا الجدةيد
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قائمة المصادير والمراجع :

هف. 14علويلا أدبودبكرلا الحبشيلا -لا ماهيلا النانو-لا الطبعةلا الولىلا - نهى1لا -

م.1978محمدلا شرةيفلا السكندرانيلا -لا تكنولوجيالا النانولا منلا اجللا رغدآلا افضللا فلا ةيناةيرلا 2لا -

م.2009)لا _)32-24لا –لا عطيةلا البرديلا –مجلةلا االفيزةياءلا العصرةية-لا العددلا السادس-لا صلا 3

م.لا 2009لا –لا الزهرانيلا محمدلا الزهرانيلا -لا تكنولوجيالا النانولا ومفهوملا التصوراتلا -لا 4

.www.wikipedia.orgلا –لا 5
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