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 ملخص البحث: 

حٌا  التات تتال التقنٌا   ،تقنٌا  الماواا المتناةٌا  الااؽر ٌعتبر العالم أجمع أنناا نعاٌا ا ف  اً  اار الناانو تجنولاوجً / 

 الجاٌاة  ً جمٌع مجاالت العتم وتطبٌقاته وتسببت  ً التطور السرٌع الماةا لآلالت واألجهزة التً نستعمتها حالٌاً.

بالتعاما  والاتحجم  اً الماااة  ناا مقٌااه متنااةً الااؽر ٌبتاػ واحاااً  Nano)تهتم العتوم والتقنٌات المتناةٌ   ً الاؽر )

حاات،  مقٌاه النانومتر ةو واحا  تى بتٌوف مف المتر ، أو واحا  تى متٌوف مف المتٌمتر، أو واحا مف  تى بتٌوف مف الو

 المتٌار مف المتر.

 ماا جانات  تٌاه  اً  لاواا مٌجانٌجٌا ، جٌمٌاةٌا ، تلجترونٌا  وجهرباةٌا ...   نا مقٌاه النانو تتؽٌار لاواا الماااة جتٌااً )

ٌب الذرات التً تتجوف منها المواا لتشجٌ  مواا ألري معرو   أو مواا لم ُتار ماف لبا ، حالتها العااٌ . جما ٌمجف ت ااة ترت

  .جبٌر حا تلى منها الناتج تؽٌر جتما لتمااة الذري الترتٌب تؽٌر جتما أنه حٌ 

ا وبتحسٌف لواا المواا أو تجسابها لواا ووظاةؾ ؼٌر  ااٌ  ؛ تقام النانو تجنولوجً مساحات ضالم  ٌمجاف اساتؽ له

ساٌتناوله ةاذا البحا  الاذي سانحاو  ماف ل لاه التطارم تلاى أةام ةاذ  التطبٌقاات  اً وتطبٌقها  ً لطاع األثا  ، وةاذا ماا 

  ارنا الحالً  ً مجا  األثا  .

النانو تجنولوجً ، تجنولوجٌا الاؽاةر ، تقنٌ  المواا المتناةٌ  الااؽر ، التجنولوجٌاا المجهرٌا  الالٌقا  ،   كلمات مفتاحٌه :

 جنولوجٌا المنمنمات ، تجنولوجٌا الجٌ  اللامه.ت

Abstract 

The whole world considers that we are now living in the nanotechnology century, where the 

new technology has entered all fields of science and its applications and caused the amazing 

rapid development of the machines and devices we currently use. 

Nanoscience and nanotechnology are concerned with handling and controlling materials at a 

nanometer, One nanometer is a billionth of a meter, one millionth of a millimeter, or10
-9

 of a 

meter . 

At the nanoscale , the properties of the substance (mechanical, chemical, electronic, electrical, 

etc.) are much different than they were in their normal state. The atoms of the substance can 

be rearranged to form other known substances or materials that have not been seen before, as 

the atomic arrangement changes as the material changes largely. 

By improving the properties of materials or by imparting unusual properties and functions; 

Nanotechnology offers huge areas that can be exploited and applied in the furniture sector.  

This research explains the most important applications of Nanotechnology in the field of 

furniture in our time. 

Key words: Nanotechnology -Nanomaterials -Nanoscience - Fifth Generation technology. 
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 :Introductionمقدمة 

لتقرف الواحا والعشارٌف ولبناتاه األساساٌ  والارجف المهام ماف أرجااف تجنولوجٌاات القارف تعا المواا النانوٌ  ةً مواا البناء 

 الحااي والعشرٌف ، والتً تعتبر معٌاراً لتقام وحضارة األمم ومؤشراً لنهضتها .

ت  ً ت ااة ترتٌب واؾ ذرات وجزٌةات المااة تلى جانب بعضها الابع  بتشاجٌ  جرة استلاام تقنٌ  النانو تتتلا   أف

وبمعنااى رلاار  ينااه ٌااتم تااانٌع المنتجااات مااف الااذرات، وتعتمااا لااااةا ةااذ  المنتجااات  تااى جٌفٌاا  ترتٌااب ةااذ  ملتتفاا  ، 

الذرات،  يذا لمنا بي ااة ترتٌب الذرات  ً الفحم ٌمجننا الحاو   تى الماه، أما تذا لمنا بي ااة ترتٌب الذرات  ً الرما  

 رلاةم الجمبٌوتر. وأضفنا بع  العناار القتٌت  ٌمجننا تانٌع

باالطبع جتمااا تؽٌار الترتٌااب الاذري والجزٌةااً لتماااة جتمااا تؽٌارت لااةاااها الناتجا  تلااى حاا جبٌاار، مماا ٌنااتج مااواا ذات  

لااةا جٌمٌاةٌ  و ٌزٌاةٌا  ومٌجانٌجٌا  ومؽناطٌساٌ  وجهربٌا  ممٌازة ، وماف ةناا ٌمجاف لتعتمااء ت  اى بعا  اللاااةا 

 لتقتٌاٌ ، أو تضا   لااةا ألرى ُتضا ؾ مف أااء تتل المواا .الؽٌر مرؼوب  ٌها لبع  المواا ا

مف ةنا جاء التٌار موضوع البح  لتستٌط الضوء  تً اور تقنٌ  النانو  ً تحسٌف لاااةا لاماات مناتج األثاا ، و اً 

   ترة االستلاام.معالج  أو مقاوم   وام  التتؾ الملتتف  ) بٌولوجٌ  ، منالٌ  ، بشرٌ    التً ٌتعر  لها المنتج أثناء 
 

 : Statement of the problemمشكلة البحث 

 ومٌجانٌجٌا   ٌزٌاةٌا  لاواا ماف لهاا بماا ترجٌباه  اً الاالتا  الماواا  اً مجوناتاه أو  ً سواء لاا  ٌنفرا األثا  بطبٌع 

المنسوجات أو األلمشا  ، الجتاوا العضوٌ  ) األلشاب ،  المجونات مف العاٌا مف ٌتجوف  منتج األثا  لا متفاوت ، وجٌمٌاةٌ 

الطبٌعٌاااا  ، الؽااااراء ، المااااواا المتوناااا  العضااااوٌ  ..... وؼٌرةااااا   وؼٌاااار العضااااوٌ  ) جالتااااااةف والمعااااااف، االساااامنت، 

 الزجاج.....وؼٌرةا     .

ه ، والتاً المحٌط  با  رضه لعوام  تتؾ متنو   متو رة  ً البٌة  تنفٌذ منتج األثا  جعته وأسالٌب مجونات  ً التفرا ةذا

 باورةا تؤثر  تً شجته اللارجً و تً أااؤ  لوظاةفه .
 

  : Importance أهمٌة البحث 

ظهاارت   ااً العااار الحاااٌ  بحااو  واراسااات  اٌاااة حااو  مفهااوم تقنٌاا  النااانو وتااانٌع موااةااا وتوظٌفهااا  ااً تطبٌقااات 

النانو، سٌهٌمف  تى الانا    ً القرف الحااي ومجاالت متفرل  .  قا أضحى مف المؤجا أف مف سٌتقف استلاام تجنولوجٌا 

 والعشرٌف.

تنبثم أةمٌ  الاراس  الحالٌ   ً جٌفٌ  توظٌؾ تطبٌقات تقنٌ  النانو  ً مواجهه  وام  التتؾ والمشج ت التاً ٌتعار  لهاا 

 منتج األثا  وتؤثر  تً مظهر  و تً أااؤ  لوظاةفه. 
 

 ٌهاؾ البح  تلً : :Objectivesهدف البحث 

 راس  وتحتٌ  جٌفٌ  االستفااة مف تقنٌ  النانو  ً تحسٌف لااةا منتج األثا  .ا -

جٌؾ ٌمجف االستفااة مف تقنٌ  النانو  ً مواجه   وام  التتؾ المتنو   التً ٌتعر  لهاا مناتج األثاا   -

 أثناء  ترة استلاامه .
 

 : Hypothesisفروض البحث 

سوؾ ٌسهم  ً تحسٌف أااء مناتج األثاا  والحفااظ  تاً ةٌةتاه اللارجٌا   اً اف توظٌؾ تطبٌقات النانو  ً مجا  األثا   -

 مواجه   وام  التتؾ التً ٌتعر  لها أثناء  ترة االستلاام .
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 : Methodologyمنهجٌة البحث 

 واما  ٌتبع البح  المنهج الوافً التحتٌتً ، حٌ  ٌعتما  تً تجمٌع المفاةٌم المرتبط  بتقنٌ  النانو واورةا  ً مقاوم   -

 التتؾ التً ٌتعر  لها األثا  .
 

  :imitsLحدود البحث  

ٌرجز البح   تً تقنٌ  النانو وأثرةا  تً مناتج األثاا   اً مواجها   واما  التتاؾ )بٌولوجٌا  ، منالٌا  ، بشارٌ    التاً  -

 ٌتعر  لها أثناء استلاامه .
 

 مفاهٌم ومصطلحات:

   الناانوNano " :  لؽوٌاا  مشااتق  مااف جتماا  " ناانوه Nanos   اإلؼرٌقٌاا   وتعنااى " القاازم "Dwarf  أو الشااًء "

 .   11، ا 10)متناةً الاؽر

    النانومترmeterNano ((nm  " :  ةً " وحاة لٌاه مترٌ  " ،  تعاا  واحا  تى متٌوف مف المتٌمتر ، أو واحا

ذرات تذا وضعت الواحااة تتاو األلارى . والعتمااء ٌتعاامتوف ماع ةاذا ، وةو ما ٌعاا  طو  لمه   1، ا15)متٌار مف المتر

المقٌاه لٌه  قط لتامٌم أجهزة نانوٌ   حساب ، با  بؽار  التواا  تلاً ماواا جاٌااة ذات ترتٌباات ولاااةا مبتجارة 

 .  17، ا 5)وؼٌر موجواة طبٌعٌاً تستلام لفتح ر ام جاٌاة  ً العتوم والتجنولوجٌا

ماف جامعا  ساتانفورا حجام الناانو بعااة أمثتا  منهاا : ارتفااع لطارة مااء بعاا  Thomas Kennyوٌااؾ تومااه جٌناً  

بسطها بسطاً جتٌاً  تاً مسااح  متار مرباع واحاا ، أو معاا  نماو ظفار اإلنسااف  اً الثانٌا  الواحااة ، جماا أف سامل اافح  

نٌف ألاؾ مارة ماف لطار شاعرة الارأه، . وٌافه رلروف بأنه أااؽر ثماا 32، ا6)واحاة مف الورم تساوى مة  ألؾ نانومتر

 عنا نزع شعرة واحاة مف الرأه وتقطٌعها طولٌاً ثمانٌف ألؾ لطع  بالتساوي ،  يف ج  لطع  ناتج  ٌابح  رضاها واحاا 

 .  33، ا 6)نانو تقرٌباً 
 

    علم النانوNanoscience    :ا 4)ةو العتم الذي ٌهتم باراس  ترجٌب ولااةا المواا  نا مقٌاه النانومتر ،

، أو ةااو العتاام الااذي ٌعتنااً باراساا  وتااانٌؾ مااواا النااانو وتعٌااٌف لوااااها ولااةاااها الجٌمٌاةٌاا  ، الفٌزٌاةٌاا  ،   14

، أو ةاو العتام الاذي ٌهاتم باالتحجم الاالٌم والتاام  اً   25، ا 3)والمٌجانٌجٌ  مع اراس  الظواةر الناشة   ف تاؽٌر أحجامها

 ً تفا   الجزٌةات الاالت   ً التفا   مع توجٌه ةذ  الجزٌةات ماف لا   تنتااج ماااة تنتاج المواا وذلل مف ل   التحجم 

. وتسامى الماواا التاً تناتج بواساط  ذلال العتام  20، ا  5)معٌن  ، وةذا النوع مف التفا   ٌعارؾ بــاـ ) التاانٌع الجزٌةاً  

 .  )بالمواا النانوٌ    والتً ٌمجف بناؤةا وتامٌمها بأشجا  متعااة وملتتف

  

    تقنٌة النانوNanotechnology :    ةً " التقنٌ  التً تتعام  مع الذرات والجزٌةات المنفاراة والمجونا  لتماواا

وذلل باستلاام أاوات الٌق  لبناء وتشؽٌ  مجمو   أاؽر مف المواا مع تجرار  متٌ  البنااء والتشاؽٌ  لمجمو اات أااؽر 

لمطتاوب" ، أو ةاً " التقنٌا  التاً تهاتم بتاامٌم وتاانٌع ماواا ورالت  ناا مف الماواا أجثار ماف مارة وااوالً تلاى الحجام ا

" أنهااا مجمو اا  مااف األاوات والتقنٌااات والتطبٌقااات التااً تتعتاام بتااانٌع بنٌاا  معٌناا  ، ،  أو    33، ا 11)مقٌاااه النااانومتر"

 .    37، ا 6)وترجٌبها باستلاام مقاٌٌه متناةٌ   ً الاؽر" 

بشج   ام تهاؾ ةذ  التقنٌ  تلى تطبٌام  تام الناانو بؽار  ابتجاار وتنتااج وسااة  وتقنٌاات وملتر اات ومنتجاات مفٌااة    

تمتاز بحجمها المتناةً  ً الاؽر ،  ض ً  ف تجتفتها االلتاااٌ  التً ال تتعاى المااة اللام والطال  المستلام   ً  متٌ  

 تانٌع ةذ  الوساة  والمنتجات  .
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 ر البحث:محاو

    :  Nanotechnology( تقنٌة النانو أو تقنٌة المواد المتناهٌة الصغر  1) 

 نبذة تارٌخٌة :( 1-1)

ٌمجف تحاٌا  ار أو حقب  معٌن  لبروز تقنٌ  النانو، جما أنه لٌه مف المعروؾ بااٌ  استلاام اإلنساف لتمااة ذات الحجم  ال

الناااه الااذٌف اسااتلاموا ةااذ  التقنٌاا  ) باااوف أف ٌااارجوا ماةٌتهااا   ةاام العاارب النااانوي ، ولجااف مااف الواضااح أف مااف أواةاا  

، 4)المعرو ا  بالمتاناا  ٌاال   ااً ترجٌبهااا ماواا نانوٌاا  تعطٌهاا ااا ب  مٌجانٌجٌاا والمساتموف حٌاا  جانات السااٌوؾ الامشااقٌ 

ت الالٌق  لجً تسمح برؤٌ  . ولجف تطتب اجتشاؾ ذلل  شرة لروف ألري حتى تتطور المجاةر  الٌ  القارة والمعاا 37ا

 المواا النانوٌ  واستا اةها .

ٌؤجا ذلل أحا المقتنٌات  .جما جاف اانعوا الزجاج  ً العاور الوسطى ٌستلاموف حبٌبات الذةب النانوٌ  الؽروٌ  لتتتوٌف

ماف القارف الراباع الماٌ اي ، والموجاواة  اً المتحاؾ  (Lycurgus)الزجاجٌا  وةاو جاأه المتال الروماانً الٌجورجاوه

البرٌطانً حٌ  ٌحتوي  تى جسٌمات مف الذةب والفض  نانوٌ  الحجم ، حٌ  ٌتؽٌر لوف الجأه مف األلضر تلاى األحمار 

  . وجاذلل تعتماا تقنٌا  التااوٌر الفوتاوؼرا ً مناذ القارنٌف 1) ااورة رلام 2،ا14)الضاوء ساقوط لتؽٌر زاوٌ  تبعاً الؽامم 

، ا 6)الثامف  شر والتاسع  شر المٌ اٌٌف  تى تنتااج  اٌتم أو ؼشااء ماانوع ماف جساٌمات  ضاٌ  نانوٌا  حساءسا  لتضاوء

43  . 

 

جاااأه المتااال الروماااانً توضاااح  –  1ااااورة )

ماف القارف الراباع   (Lycurgus)الٌجورجاوه

المااٌ اي ، والموجااواة  ااً المتحااؾ البرٌطااانً 

والفضا  حٌ  ٌحتوي  تى جسٌمات مف الاذةب 

نانوٌ  الحجم ، وٌتؽٌر لوف الجأه ماف األلضار 

 تلى األحمر الؽامم تبعاً لزاوٌ  سقوط الضوء .

 
 (1صورة ) 

 

"  Norio Taniguchiأطتاام الباحاا  الٌابااانً " نورٌااو تاٌنؽوشااً  1974أمااا  ااف ظهااور ماااطتح النااانو ،   فااً  ااام 

  ألو  ماارة لتتعبٌاار  ااف طاارم تااانٌع  ناااار مٌجانٌجٌاا   Nano Technology -تساامٌ  الماااطتح ) تقنٌاا  النااانو 

وجهرباةٌ  متناةٌ  الاؽر بال   الٌ  . حٌ  لا  ) أف تقنٌ  النانو ترتجز  تى  متٌات  ا ، اناماج، وت ااة تشجٌ  المواا 

 . 45، ا  6)بواسط  ذرة واحاة أو جزيء  

 

 

                                                           

اىسٍشةقٜ  ٗذيظةث حٞد بّْٞث األبحاخ باؼحرساً ٗؼائو جقْٞة حسٝرة ٗش٘ز أؼالك ٗأّابٞب ّاّ٘ٝةة مطبّ٘ٞةة  ةٜ جطمٞةب ؼةٞنو ٍظةْ٘او ٍةِ اى ة٘ ش   

ألٗضاق اىسضاؼات أّّٔ ذاله عَيٞة اىظٖط ىحشنٞو طبّات اى ٘ ش اىْٖسٗاّٜ اىَؽحرسً  ٜ طْاعة اىؽةٞ٘  اىسٍشةقٞة ماّةث أشةعاا ّباجٞةة ٍ طٗ ةة ٍةِ ا

غّْٞةة باىحسٝةس ٗاىَشة٘بة ٗاألغظاُ اىرشبٞة جضا  بَقساضو ٍحّسزو إىٚ اىريطة  ٗشىةل مَظةسض مطبةّٜ٘   بافةةا ة إىةٚ اؼةحرساً أّة٘اا ٍةِ اىراٍةات اى

٘ق ب ْاطط مَٞٞائٞة أذطٙ؛ ٗ ٜ ٍطحية  حقة ماّث اىظبّات جرضع ىيحططٝة  ٗجشةّنو عيةٚ ٕٞأةة أّظةاه. عيةٚ اىةطغٌ ٍةِ أّّةٔ ج٘شةس حاىٞةا  أّة٘اا ج ة

ُّ اىح اعالت اىنَٞٞائٞة اىَطا قة ى َيٞة اىحظْٞع آّصاك ش يث اىؽٞ٘  اىسٍشقٞة ٍَّٞةع  عةِ أاطاّٖةا  ةٜ عظةطٕا   اى ٘ ش اىسٍشقٜ اىقسٌٝ  ٜ أزائٖا  إّ  أ

ّٗةةاه اىؽةةٞن اىسٍشةةقٜ وةةٖط   ٗاؼةة ة  عبةةط اىحةةاضٝد  ٗأحانةةث بةةٔ اى سٝةةس ٍةةِ  إش مةةاُ اى ةة٘ ش اىسٍشةةقٜ  ةةائ  اىيسّٗةةة ٗ ةةائ  اىظةةالبة  ةةٜ ّ ةةػ اى٘اةةث.

 اىقظض ٗاىطٗاٝات  ماىقسض  عيٚ اطع و ط و ؼااطةو عيٚ ّظئ .
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 :( مبادئ تمٌز تقنٌة النانو ) ممٌزات تقنٌة النانو ( 1-2)

ةنال العاٌا مف المباائ التً تتمٌز بها تقنٌ  النانو  ف التقنٌات المعرو   لاٌنا ، وٌعر  الجااو  التاالً أةام ةاذ  المبااائ 

 : 15، ا4)والفاةاة منها

 المٌزة المبدأ 

وحااة تمجانٌ  بناء أي مااة  اً الجاوف؛ ألف الاذرة ةاً  تمجانٌ  التحجم بتحرٌل الذرات منفراة وت ااة ترتٌبها. -1

 البناء لج  المواا.

اللااةا الفٌزٌاةٌ  والجٌمٌاةٌ  لتمااة  نا مقٌاه الناانو  -2

 تلتتؾ  ف اللااةا لنفه المااة  ً الحجم الطبٌعً.

اجتشاؾ لااةا ممٌزة لتمواا ٌستفاا منها  ً الجثٌر 

 مف االلترا ات والمجاالت التطبٌقٌ .

والجٌمٌاء واألحٌاء تعتما تقنٌ  النانو  تى مباائ الفٌزٌاء  -3

 والهناس  الجهربٌ  وااللجترونٌ  .

تاربط العتااوم ، وتشااجع الجمٌاع بااالت ؾ تلاااااتهم 

 العتمٌ   تى الالو   ً مجالها والتعاوف  ٌما بٌنهم.

تمجانٌ  التحجم بالذرات  ً انع المواا وا الت وتنقٌتها  -4

 مف الشواةب وتلتٌاها مف العٌوب

أ ضااااا ؛  هاااااً  وا التتاااااابح لاااااااةا الماااااواا 

 وألاا  وأرلااا وأساارع وألااوى أاااؽر وألااؾ

 لتطال . استه جاً 

تعتمااا تقنٌاا  النااانو  تااى األبحااا  العتمٌاا  التااً تتاااؾ  -5

 بيمجانٌ  تطبٌقها  ً الترا ات واستلاامات مفٌاة.

 حقٌقً . والع تلى العتمً اللٌا  تحو 

 

 : Nanomaterials( المواد النانوٌة 1-3)

المواا النانوٌ  بأنها تتل الفة  المتمٌزة مف المواا المتقام  التً ٌمجف تنتاجها بحٌ  تتراوح مقاٌٌه أبعااةاا أو ٌمجف تعرٌؾ 

. أو ةً المواا التً ٌجوف أحا أبعااةا  ً مقٌااه الناانومتر    3، ا13)نانومتر 100نانومتر و 1أبعاا حبٌباتها الاالتٌ  بٌف 

ولااا أاي اااؽر حجاام ومقاااٌٌه تتاال المااواا تلااً أف تسااتل سااتوجاً مؽاااٌراً   201، ا  7)نااانومتر  100تلااً 1)ٌتااراوح مااابٌف 

نانومتر   ، وأف تتوا ر بها اافات ولاااةا شااٌاة التمٌاز ال  100لتمواا التقتٌاٌ  جبٌرة الحجم ) التً تزٌا أبعااةا  ف 

 .   21، ا 3)ٌمجف أف توجا مجتمع   ً المواا التقتٌاٌ 
 

ٌ  مف ناحٌ  الماار ،حٌ  تلتتؾ بالت ؾ نسبها ، جأف تجوف مواا  ضوٌ  أو ؼٌار  ضاوٌ  أو ماواا تتنوع المواا النانو

 .  21، ا 3)طبٌعٌ  أو ملتَّق  

   Semiconductors  وساباةجها، وأشابا  المواا ت) Metalsنستطٌع القو  أف جمٌع المواا التقتٌاٌ  مث  الفتازات )

  . تعا بمنزل  المواا األولٌا  المساتعمت  Polymers  ، والبولٌمرات )Ceramic  ، والسٌرامٌل ) Glass، والزجاج )

 – ً تشجٌ  مواا ذات أبعاا نانومترٌ  )مواا نانوٌ   . وُتمنح المااة الااف  " النانوٌا  " تذا ماا جانات مقااٌٌه أحاا أبعااةاا 

 نانومتر . 100مااوف  –ُبعا واحا  تً األل  

  حٌا  تبااأ ةاذ  الطرٌقا   UP – DOWN) ي ماف الماااة أحااةما ماف األ تاى لؤلساف ةنال طرٌقتاف لتانٌع حجم نانو 

أما الطرٌقا  األلارى  هاً  بحجم محسوه مف المااة مح  الاراس  وُتاؽر شٌةاً  شٌةاً حتى الواو  تلى المقٌاه النانوي.

  حٌ  تباأ ةاذ  الطرٌقا  بجزٌةاات منفاراة جأااؽر وحااة ) ذرات أو جزٌةاات    BOTTOM-UPمف األسف  لؤل تى ) 

   .1) شج  رلم     10:  8، ا 15)وتجمع  ً ترجٌب أجبر
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 أسلوب أو طرٌقة من طرق الحصول علً المواد النانوٌة كل فكرة ٌبسط -(  1شكل )

   

ةاااذا وتلتتاااؾ أشاااجا  الماااواا النانوٌااا  باااالت ؾ طرٌقااا  

تحضااااااٌرةا، ٌمجااااااف أف تجااااااوف  تااااااً شااااااج  حبٌبااااااات 

(NanoParticles أو  ااااااااااااااااااااااى و ٌاااااااااااااااااااااااف  

(Nanorods( أو أساااا ل  Nanowires أو أنابٌااااب  

   أو أؼشاااااٌ  )رلااااااةم  نانوٌااااا  Nanotubesنانوٌااااا  )

(Nanolayers 2   أو أشجا  ألري ) شج  رلم .  

 

وٌمجااف تااانٌؾ المااواا النانوٌاا   تااى أساااه أبعااةااا  ااً 

 :    709:  67، ا3)ٌتً  الفراغ  جما
 

 

 
 (  بعض التراكٌب النانوٌة2شكل)

 

 : المواد النانوٌة أحادٌة األبعاد -أ

التً تساتلام  اً  Thin Films األؼشٌ  الرلٌق نانومتر ، مث   100ةً المواا التً ٌجوف أحا أبعااةا  ً حاوا أل  مف 

 ط ء األسطح.
 

 : المواد النانوٌة ثنابٌة األبعاد -ب

 ناانومتر ، وماف أمثتتهاا أنابٌاب الجرباوف النانوٌا  100تلاً  1 الماواا التاً تمتتال بعااٌف ٌتاراوح جا ً منهماا ماا باٌفةاً 

Carbon Nanotubes   واألسااا ل النانوٌااا   أحااٌااا  ومتعاااااة الجاااار ،Nanowires   واأللٌااااؾ النانوٌااا ،

Nanofibres ٌجانٌجٌ  ؼٌر تقتٌاٌ  .. وتمتتل ةذ  التراجٌب لواا جٌمٌاةٌ  و ٌزٌاةٌ  وم 

                                                           

ٕٜ ببؽانة عباض  عِ ٍاز  عيةٚ وةنو أّبة٘ص ٍظةْ٘عة ٍةِ اىنطبةُ٘ ٗشات اطةط طةغٞط شةسا  ٝقةاغ باىْةاٍّ٘حط . :  CNTأّابٞب اىنطبُ٘ اىْاّ٘ٝة   

ظائظةٖا جحنُ٘ شَٞع أّ٘اا أّابٞب اىْاّ٘ اىنطبّ٘ٞة ٍِ اىصطا ٞث/ اىنطبُ٘   ٗىنْٖا جرحين ٍِ حٞد اىط٘ه ٗاىؽَامة ٗعسز اىطبقات ٍَا ٝغٞط ٍةِ ذ

 ةةات   ؤحٞاّةةا  جحظةةط  ماىَ ةةازُ ٗأحٞاّةةا  أذةةطٙ مؤوةةبآ اىَ٘طةةالت .  َةةرال  ج ةةازه طةةالبحٖا طةةالبة أاةة٘ٙ اىَةة٘از ٕٗةة٘ اىنٖطبائٞةةة جب ةةا  ىٖةةصٓ ا ذحال

ٍةط  ٗأذةن ٍْةٔ  ةٜ  ٥٢ٍط   ٗىٖا اسض  جحَةو ىيظةسٍات ج ة٘ق اة٘  اىحسٝةس اىظةيب ص ٠١١األىَاغ ٗجحَٞع بَقاٍٗة ىيشس أا٘ٙ ٍِ اىحسٝس بؤمرط ٍِ 
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 : المواد النانوٌة ثالثٌة األبعاد -ج

 ، مث  اا   النانو وجرات الباوجً نانومتر 100تلً  1 وةً المواا التً تمتتل ث ث  أبعاا نانوٌ  ٌتراوح ج  منها ما بٌف

Bucky Balls   أوNanoballs    الجسااٌمات أو الحبٌبااات النانوٌاا ،NanoParticles   ااً اااورة التااً تجااوف 

 مساحٌم  اةق  النعوم .

 

تنفرا المواا النانوٌ  بلواا  ٌزٌاةٌ  وجٌمٌاةٌ  ومٌجانٌجٌا  تمٌزةاا  اف الماواا التقتٌاٌا  ذات الحبٌباات الجبٌارة ، تذ تتاوا ر 

  ٌها لواا ال ٌمجف توا رةا  ً المواا التقتٌاٌ .

حٌا  أف الاذةب النقاً الاذي ٌجاوف حجام حبٌباتاه  – تً سبٌ  المثا  تتؽٌر اللاواا الضاوةٌ  لتاذةب  اً الحجام الناانوي 

ناانومتر  21نانومتر  ً الحال  الطبٌعٌ  ٌعرؾ بتونه األافر الذةبً، ولجف تذا تم تااؽٌر حبٌباتاه أللا  ماف  311حوالً 

ا تابح  اٌم  التوف وشفا   . ومع تاؽٌر حجم الحبٌبات أجثر ٌتحو  لونه لتاوف األلضار ثام البرتقاالً وثام األحمار ) جما

 . 17، ا14)بسبب تؽٌر ألطار الحبٌبات والت ؾ تشتت الضوء  تٌها   ؛ وةذا 3 ً الشج  رلم 
 

 
 ( تغٌر لون الذهب حسب حجم حبٌباته النانوٌة3شكل )

 

 ( خامات النانو ودورها فً عالج أو مقاومة عوامل تلف منتج األثاث وتحسٌن خصابصه :2) 

 

ٌتؽٌر مظهر منتج األثا  بعا  ترة مف استلاامه با  لاا    

تتؽٌر لااةا لاماته أٌضاً لتابح أضعؾ أو أل  متان  

 ف سابم  هاةا؛ وٌحا  ج  ةذا بسبب تعرضاه لعواما  

أثناااء  تاارة  ) بٌولوجٌاا  ، منالٌاا  ، بشاارٌ    تتااؾ ملتتفاا  

 .  4استلاامه ) شج  

سهم  ً الحفاظ  ٌما ٌ  نستعر  بع  المقترحات التً ت

 تى شج  ولامات منتج األثا  وتطال   مر  اال تراضاً 

وذلل بتوظٌؾ التقنٌات واللامات النانوٌ  لمقاوم   واما  

 التتؾ الملتتف  .
 

                                                                                                                                                                                     
 ة إىٚ ٍطّٗحٖا ٍٗحاّحٖا ٗذ ة ٗظّٖةا ٍطات . اةا 6اى٘ظُ بَقساض 

(102: 98  ص 6)
. مةو ٕةصٓ اىََٞةعات اى صٞبةة جص يٖةا اىَةاز  اىَ ضةية بةال ٍْةاظا  ةٜ  

 مرٞط ٍِ اىظْاعات ٗاىحطبٞقات.

 طمٞبٖا .  ٗىٖا ٍصَ٘عة ٍِ اىرظائض اىََٞع  ٗاىحٜ ج حَس عيٚ ج C60شض  ٍِ شضات اىنطبُ٘ ٗٝطٍع ىٖا باىطٍع  60جحنُ٘ مط  اىب٘مٜ ٍِ  

 ( بعض عوامل التلف التً ٌتعرض لها منتج األثاث4شكل )
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 ( تعرض األثاث للتلف نتٌجة العوامل البٌولوجٌة :2-1)

-ورم  -منساوجات  -جتاوا -مف أجثر العوام  البٌولوجٌ  تاأثٌراً  تاً اللاماات العضاوٌ  المجونا  لمناتج األثاا  )ألشااب 

    . والجاةنات الحٌ  الالٌق  ) جالفطرٌات والبجترٌا..الخ ..  ةً الحشرات ) جالنم  األبٌ  ، السوه..   

 تً وجوا الرطوب  حٌ  أنها تاو ر بٌةا  م ةما  تمامااً لنماو وتواجاا تعتبر العوام  البٌولوجٌ  مف ألطر العوام  المترتب  

الجاةنات الحٌ  الالٌق  وتجاثرةا، وتعتبر اإلاابات الحشرٌ  األجثر لطورة  تً اللامات ماف اإلااابات الفطرٌا  ألنهاا لاا 

 تؤاي تلً  ناء اللامات بعا  ترة لاٌرة جااً .

 

 الاخ -ورم  -منساوجات  -جتوا -العضوٌ  المجون  لمنتج األثا  )ألشاب  : اللاماتالخامة المعرضة للتلف أو الضرر..

 ، تال أف جمٌاع لاماات األثاا  5: 2..  ةً لامات معرض  لحااو  تتاؾ نتٌجا  لتعواما  البٌولوجٌا  ) جماا بالااور ماف 

 اإلنساف .سواء العضوٌ  أو الؽٌر  ضوٌ  تمث  أسطح تتتام بها المٌجروبات أو البجترٌا لتنتق  بعاةا تلً 
 

 

  
 توضح إصابة الجلد بالعفن –( 3صورة ) توضح تسوس الخشب –( 2صورة )

 

  
 توضح أثر النمل األبٌض علً أخشاب قطعة األثاث –( 5صورة ) توضح تعفن الخشب –( 4صورة )

 

   اساتلاام ماا ٌطتام  تٌاه الماواا النانوٌا  المقاوما  لتبجترٌاا العاالج المقتار  : antibacterial nanomaterials .

التاً  –المعاروؾ  نهاا مقاومتهاا لتبجتٌرٌاا والفطرٌاات ومنعهاا ماف النماو  - nano silverومنهاا ماث ً  الفضا  النانوٌا   

تستلام جطبق  تؽتؾ أسطح منتج األثا  أو أسطح اللامات سواء العضوٌ  أو حتى اللاماات الؽٌار  ضاوٌ  التاً تتعار  

ااةف والزجاج ... وؼٌرةاا    ، وتحتاوي ةاذ  الطبقا  الفضاٌ   تاى أٌوناات الفضا  التاً تعما  بااورةا  تاى لتبجتٌرٌا ) جالت

مقاوم  أي نشاط بجتٌاري ألنهاا تاؤثر ساتباً  تاى  متٌاات األٌا  اللتوٌا  لااى ل ٌاا البجتٌرٌاا والفطرٌاات مماا ٌاؤاي تلاً 

   .5) جما ةو موضح بالشج  رلم  172، ا8)تامٌرةا
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ٌوضح آلٌة عمل نانو الفضة فً التخلص من البكتٌرٌا والفطرٌات ، حٌث تتحد اٌونات  –( 5شكل ) 

الفضة مع البكترٌا عند مالمستها للسطح مما ٌإدي إلً تدمٌر خالٌا البكترٌا والفطرٌات 
(27)

  

لاٌماً ٌستلامونها لتقنٌا  المااء ، بوضاع ومعروؾ  ف الفض  لتتها لتجاةنات الالٌق  والبجتٌرٌا والفطرٌات ،  قا جاف العرب 

لطع معانٌ   ضٌ   ً لرب الماء المانو   مف جتا الما ز ، ومع اةتزاز القرب أثناء مسٌرة القا ت  تحتل القطع ببعضها 

ف مسحوم ذاةب  اةم  ً النعوم  ٌعم   تى لت  البجتٌرٌا وال ٌضر اإلنساف. ولقا  ر ات الحضاارات القاٌما   البع  لتجوء

البجترٌا والفطرٌات المسبب  لؤلمرا  ال ٌمجف أف تعٌا  ً وسط أو و اء مف الفضا ، لاذلل جانات تاانع منهاا أاوات  أف

 . 305، ا 14)الماةاة مف أطبام وأوانً الشرب والم  م ول  ه ) لاا  الحضارة الٌونانٌ  والرومانٌ   

ارجا  ماف ةاذ  اللاااةا ؛ حٌا  أف ةاذ  التقنٌا  تسامح لناا  لجف مع تقنٌ  النانو  يناه ٌمجنناا تفعٌا  واالساتفااة تلاى ألااى

بتااانٌع طبقااات ؼاٌاا   ااً الرلاا  وؼاٌاا   ااً الفا تٌاا   ااً مقاوماا  النشاااط البجتٌااري والفطااري بألاا  اسااته ل ممجااف لتفضاا  

 وبفا تٌ  لا ال ٌتاورةا أي مستلام أو مقتنً لتفض   بر العاور السابق  .

والاذي لاه الرماز الجٌمٌااةً   Titanium Dioxideشفا   مثا  ثاانً أجساٌا التٌتاانٌوم مف مواا نانوٌ  ةنال أٌضاً اةانات 

TiO2   المعروؾ بأنه مضاا لتمٌجروبات. حٌ  أف تحوٌ  ةذ  المااة  تلى حبٌبات نانوٌ   اةق  النعوم ، وذات سطح جبٌار

ٌسااا اةا  ااً تجمٌااع األشااع   ااوم البنفسااجٌ  القااماا  مااع ضااوء الشاامه أو مااف ماااار ضااوةً ، وةااذا ٌزٌااا  ااً نشاااطها 

، لااارة  تاى تأاٌا  اور المؤجسااات، لاذا  هاً تقضاً  تاى الجٌمٌاةً الجهروضوةً بشج  ال ت ، ولا جعتتها ةاذ  المٌازة 

  . 6جما ةو موضع بالشج  رلم  (  160، 159، ا 3)العالق   تً سطح المواا  البجترٌا والمٌجروبات والفٌروسات

 

 

 
ٌعمل على كسر روابط حٌث ٌعطً مركب مإكسد قوي جداً  -TiO2ٌوضح آلٌة عملٌة التحفٌز الضوبً لثانً أكسٌد التٌتانٌوم  -(6شكل )

المواد العضوٌة السامة والبكتٌرٌا عند تعرضه لضوء الشمس أو الضوء العادي وٌحولها إلى ثانً أكسٌد الكربون وماء كما هو موضح 
فً الشكل
(24)

. 
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جمبٌااا اٌجولااوجً مٌجااانٌجً ٌعااوم وٌقتاا   حٌاا  تعماا  – insect paint-anti ةنااال أٌضاااً اةانااات مضااااة لتحشاارات  

تستلام مع جمٌع أسطح األثا  سواء  ً الااال  أو   -الحشرات  ً حٌف ال ٌؤذي اإلنساف أو الحٌوانات األلٌف   ً المجاف 

اللارج  لتتلتا مف الحشرات جالنم  األباٌ  أو أألرضاه ، النما  ، النااموه ، الاراااٌر ، العناجاب ... وؼٌرةاا ماف 

والحشرات . حٌ  أف ةذ  الاةانات تحاوي مجمو ا  ماف المعاااف بحجام ناانوي؛ التاً  ناا اتااالها بجسام الحشارة ا  ات 

 .  16)تؤاي تلً تزال  أو تحت  الطبق  الوالٌ  لتجسم مما ٌؤاي تلً جفا ها وموتها

 

ساها ، ولجاف أٌضااً لتحفااظ تف معالج  لامات منتج األثا  ضا العوام  البٌولوجٌ  لٌه  قط بؽر  حماٌ  لطعا  األثاا  نف

 تً مستلامً األثا  مف انتشار أو انتقا  األوبة  واألمرا  الملتتف  ، لاذا  ايف لاماات األثاا  المضاااة لتبجترٌاا ٌااتح 

استلاامها  ً المستشفٌات والمعام  والملتبرات والنوااي الاحٌ  باف  لاا  و ً األماجف العام  المؽتق  )جالمسارح ، 

 ، ...   والمطابخ أٌضاً.مراجز التسوم 

 

 ( تعرض األثاث للتلف نتٌجة العوامل المناخٌة :2-2)

 وام  المناخ والطقه لها تأثٌر جبٌر  تً منتج األثا ، حٌا  األتربا  والؽباار وأشاعه الشامه والرطوبا  ... وؼٌرةاا لهاا 

 .  6تأثٌر جبٌر  تً لامات األثا  الملتتف  )اورة 

 

 

العواماا  الجوٌاا   تااً لشااب توضااح أثاار  –  6اااورة )

 الانوبر بعا مرور  امٌف  تً استلاامه .
 

الاااورة   ااً األ تااى : توضااح لشااب معااالج بتقنٌاا  النااانو 

ضاااا العوامااا  الجوٌااا  الملتتفااا  )رطوبااا  ، أشاااع  شااامه 

 وحرارة ، مٌا  ..... الخ   .

الاورة  ً األساف  : توضاح اللشاب الؽٌار معاالج ، وأثار 

 العوام  المنالٌ   تٌه .
 

 

 (6صورة )

 : ( الغبار2-2-1)

الؽبار ةو: جزٌةات الٌق  مف المواا العضوٌ  وؼٌار العضاوٌ  العالقا   اً الجاو، وةاو ٌحتاوي  تاى ماواا  اٌااة جاأللٌااؾ 

، والبجتٌرٌااا، والطفٌتٌااات، واألترباا  النا ماا  الؽنٌاا  بااالمواا Silicaالحٌوانٌاا  والنباتٌاا ، والتقاحااات، وثااانً أجسااٌا السااٌتٌجا 

العضوٌ . ولا ٌحتاوي أٌضااً  تاى ماواا احتارام، ورمااا، ونساٌج اانا ً، وااوؾ، ولطاف، وحرٌار، وورم، وملتفاات 

األظا ر، وجزٌةات زجاج، وامػ، وجرا ٌت، وشعر ولشور مف اإلنساف والحٌواف، وبتورات سجر ومتح، وترب ، وباذور 

 جرثومٌ ، و طرٌات، وؼٌرةا .

 األثا  ولاماتها ، ولجنه ٌضر باح  اإلنساف .الؽبار ال ٌؤثر  قط  تً مظهر لطع  

 

 جمٌع لامات منتج األثا  تتأثر بالؽباار ، لااا  أساطح اللاماات المساامٌ  ،  جتماا الخامة المعرضة للتلف أو الضرر :

 زاات المسام زاا تجمع األترب  بها مما ٌؤاي تلً تشو  السطح و قااف لمعانه وبرٌقه .
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   اسااتلاام اللامااات النانوٌاا  أو الاااةانات النانوٌاا  ذاتٌاا  التنظٌااؾ العااالج المقتاار :self-cleaning coating  ،

جالاةانات المجون  مف طبق  رلٌق  مف ثانً أجسٌا التٌتانٌوم الناانوي ، حٌا  ٌاتم تزالا  األوسااخ  اف طرٌام  متٌا  التحفٌاز 

 ت والما   ً  متٌ  التنظٌؾ الجٌا . ، مما ٌو ر الول 85و84،ا10)   أو  ف طرٌم المٌا  6الضوةً )شج 

 عناما تتمجف نانو جزٌةات ثانً أجسٌا التٌتانٌوم مف امتااا األشع   وم البنفسجٌ  تاابح  ا تا  جٌمٌاةٌااً ،  تعما   تاً  

  88، ا 5)  . وتسااتعم  ةااذ  اللااااٌ   ااً ااانع مااواا جثٌاارة ذاتٌاا  التنظٌااؾ  6حاارم األوساااخ والؽبااار وؼٌاار  ) شااج  

والزجاج والمعااف والب ستٌل والمنسوجات   ..... الاخ . وةناال أٌضااً األساطح ساهت  التنظٌاؾ  اٌمجف تنظٌفهاا  جالاةانات

  . وةو ما ٌمجف استلاامه  ً أثا  األماجف المفتوح   تً وجه اللاوا . 9بسهول  باستلاام الماء  قط ) شج 
 

 ( أشعة الشمس / الحرارة :2-2-2)

   تى لامات األثا  بالت ؾ أنوا ها، وبالت ؾ ارج  تعرضها لتشامه ،   المعاااف تعارؾ ٌلتتؾ تأثٌر األشع  الشمسٌ

الماواا  امتاااا األشاع  الشمساٌ  التاً تتحام بهاا أضارار متعاااة، جماا تاؤثر األشاع   اوم البنفساجٌ   تاى بقاارتها  تاى

النااتج  اف  التتاؾ اةف أٌضااً . وٌتاراوحالعضوٌ  مث  األلشاب والنساٌج والااةانات ... الاخ ، تلاً جاناب تأثٌرةاا  تاً التاا

التعر  لؤلشع   وم البنفساجٌ  ماف تؽٌار التاوف )  قاا األلاواف واألااباغ برٌقهاا ولمعتهاا   تلاى نقاا المتانا  المٌجانٌجٌا  

 .   11:  7)ضعؾ ترجٌب المواا، التشقم ، االةتراء .......  ) جما ٌتضح بالاور 

ع  ااً نطااام األشااع  البنفسااجٌ  مااف الطٌااؾ  تنشااط  مااث ً تمٌاا  معظاام التااااةف تلااى امتااااا اإلشااعاع  ااالً الطالاا  الوالاا

الجتروناتهاا وتازااا  ا تٌتهاا وٌسابب ذلال تأجساا وتشاققات لتاااةف. وال شال  اً أف أشاعه الشامه المباشارة لهاا تاأثٌر  تااً 

اللشب وجواته و تً ألوانه ،  عنا تعر  األثا  تلً أشعه الشمه ٌتؽٌر لوف اللشب تلاً لاوف رلار وٌااعب الحااو  

اللشب األاتً مار  ألاري . وأٌضااً المنساوجات تتعار  تلاً  قاااف ألاواف ااباؼاتها وتلاً االةتاراء والت جا    تً لوف

حٌ  أف أألشع  الفوم بنفسجٌ  تؤاي تلً تجسٌر الجزةٌات الجبٌرة لتساتٌتوز والبروتٌناات تجساٌراً مباشاراً، وٌناتج  اف ةاذا 

بط بٌف الجزةٌات، ) ما ٌطتم  تٌه  متٌا  التحتا  الضاوةً لتلاماات   التجسٌر  قااف المنسوجات لتروابط الجٌمٌاةٌ  التً تر

 ....الخ . 
 

 :جمٌع لامات منتج األثا  تتأثر بأشع  الشمه والحارارة المرتفعا ، وتلتتاؾ ارجا   الخامة المعرضة للتلف أو الضرر

 وسر   تأثرةا و قاً للوااها الفٌزٌاةٌ  والجٌمٌاةٌ  والمٌجانٌجٌ .
 

  
توضح األجزاء المختلفة من منتجات األثاث المعرضة  –( 7صورة )

للضرر والتلف بصورة أكبر من مثٌلتها نظراً لتعرضها إلً أشعة 
وخاصة األشعة فوق البنفسجٌة التً تسبب  -الشمس المباشرة  

 التلف لخامات األثاث المختلفة

توضح أثر أشعة الشمس علً قماش تنجٌد األرٌكة  –( 8صورة )
فقدان الجزء األكثر عرضة ألشعة الشمس ) ظهر ، حٌث ٌتضح 

المساند(  إلً اللون  وأٌضاً ضعف النسٌج مقارنة بباقً أجزاء 
 األرٌكة األقل تعرضاَ ألشعة الشمس  .

 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81
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توضح اهتراء  –( 9صورة )
األقمشة نتٌجة تعرضها ألشعة 

 الشمس والحرارة.

توضح أثر األشعة الفوق  –( 10صورة )
علً الجلد المكسو به المقعد فً الجانب بنفسجٌة 
مقارنة بالجانب األٌمن الذي ٌوضح  –األٌسر 

حالة الخامة األصلٌة قبل تعرضها للتلف نتٌجة 
 أشعة الشمس.

توضح أثر األشعة الفوق بنفسجٌة  –( 11صورة )
علً اللدابن ) البالستٌك ( فً المقعد علً ٌمٌن 

ذي ٌوضح مقارنة بالمقعد علً الٌسار ال –الصورة
 أصل وحالة الخامة قبل تعرضها ألشعة الشمس .

 

  :  استلاام مواا نانوٌا  لتحماٌا  ماف أضارار األشاع   اوم البنفساجٌ  العالج المقتر UV light resistant   مقاوما(

 Clayألشااع  الشاامه  ااوم البنفسااجٌ   ، و تااً رأه ةااذ  المااواا جزٌةااات أو جسااٌمات الطااٌف النااانوي /الطمااً النااانوي

nanoparticles   ماث ً ٌاؤاي اماج  - هً أجسام مقاوم  لتحرارة ولها القارة  تى منع األشع   اوم البنفساجٌ  الضاارة 

 ااً النسااٌج تلااً تحسااٌف لااوة الشااا، ومعاماا  الشااا ومقاوماا  التاارام   nanoparticles Clayجسااٌمات الطمااً النانوٌاا  

ت نااانو الطمااً مااع الاااةانات والبااولٌمرات ٌااؤاي تلااً تحسااٌف ، وأٌضاااً امااج جسااٌما   169، ا 8) األشااع   ااوم البنفسااجٌ 

 .  88، ا 7)لااةاها وتحمتها ألشع  الشمه ولاا  األشع  الفوم بنفسجٌ  

الذي ٌمجف تضا ته لتب ستٌل بما ٌجعته مقاوم لتحرارة وٌتحما  الضاؽط وٌجعتاه  ZnOوةنال أٌضاً أجسٌا الزنل النانوي  

 .  30، ا 2) األشع   وم البنفسجٌ  مف استلاامه مع ألٌاؾ الناٌتوف جمااة اا م  ٌقًجما أف .   اٌم االةتراء

ٌمجف استلاام األثا  المعالج ضا أشع  الشامه بااورة أساساٌ   اً األمااجف اللارجٌا  أو األمااجف العاما  المفتوحا  وماع 

 .لطع األثا  المعرض  لفترة طوٌت  ألشع  الشمه الضارة

 والمٌاه :( الرطوبة 3 -2-2)

المقاوا بالرطوب  حال  الجو بالنسب  لما ٌحتوٌاه ماف بلاار المااء وٌطتام ةاذا المااطتح  تاً جزٌةاات المااء الالٌقا  ؼٌار 

 المرةٌ  والمنتشرة  ً الجو والملتتط  بنسب ملتتف  مف الهواء.

ألثاا  أضارار بالؽا ؛ با  أنهاا تعا الرطوب  مف ألطر  وام  التتؾ الفٌزٌوجٌمٌاةٌ  التً ٌنجم  ف وجواةاا االا  لاماات ا

تنتهااً بتااااع وانهٌااارات تتاال المااواا مااا لاام تتلااذ االحتٌاطااات ال زماا  لحماٌتهااا مااف تااأثٌر الرطوباا  ، ومااف أةاام مااااار 

  والتجثٌؾ والااقٌع والبارا الرطوب  الاا اة مف األر  والجاراف الرطوب  مٌا  األمطار والمٌا  األرضٌ  ) الشعرٌ  / 

 .  97ا  ،1)وبلار الماء 

تف الو  الماء تلً اللشب وتجما  ٌؤاي تلً جبر حجمه مما ٌؤاي تلً تحطٌم جاراف الل ٌا وتلً شقوم اللشب ، و ناا 

الااو  الماااء المحماا  باااألم ح وتبلاار  مااف األلشاااب  نااا ارتفاااع ارجاا  الحاارارة ٌااؤاي تلااً تبتااور األماا ح االاا  ل ٌااا 

   .12لشب أٌضاً )اورة رلموشقوم اللشب وٌقوم بتحطٌم جاراف ل ٌا ال

وباف   ام  تؤاي الرطوب  وارتفاع المحتاوي الرطباً ألي ماااة  ضاوٌ  ماف لاماات األثاا  تلاً تحتتهاا ونماو الجاةناات 

الحٌ  الالٌق  ، وتجع  المااة العضوٌ  بٌة  مناسب  لنمو الحشرات ، وٌؽذي ذلال التفاا  ت الجٌمٌاةٌا  التاً تحاا   اً ظا  

ةٌ   ً الجو المحٌط مما ٌاؤاي تلاً حااو  حموضا  وارتفااع معااالتها االا  الماااة العضاوٌ  ؛ وذلال وجوا متوثات جٌمٌا

، ا 1)ٌؤاي تلً تتفها وتتؾ متوناتهاا والزلاارؾ الموجاواة  تٌهاا ، وٌاؤاي تلاً انلفاا  لواااها الطبٌعٌا  والمٌجانٌجٌا  

79 . 
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توضح أثر المٌاه علً سطح الخشب / قشرة  –( 12صورة )

 السطح  حٌث أدت إلً ارتفاعه وانفصاله عن قرصة المنضدة
 توضح صدأ األثاث المعدنً نتٌجة للرطوبة –( 13صورة )

 

تؤثر الرطوب  أٌضاً  تً المواا الؽٌر  ضوٌ  ) المعاااف / جالحاٌاا والنحااه ماث ً   المجونا  لمناتج األثاا  ،  تاؤاي تلاً  

، والت ج  باورة  ام  ةو تتؾ أو تحطم المعاف باورة تارٌجٌ  نتٌج  تفا   جٌمٌاةً ، و ً الحالا  حاو   متٌ  الت ج 

  . 13اللاا  بالنسب  لتحاٌا  يف  متٌ  الت ج  تعرؾ بالااأ )اورة رلم

 

 : و قااً جمٌاع لاماات مناتج األثاا  تتاأثر بالرطوبا  والمٌاا  ، وتلتتاؾ ارجا  تأثرةاا  الخامة المعرضة للتلف أو الضرر

 لماي لمسامٌتها وو قاً لجونها مااة محب  لتماء أم جارةه لتماء .

 

   التت التقان  النانوٌ   ً ةذا المجا ، ماف أجا  تحساٌف لاااةا األساطح وجعتهاا جارةاه أو طاارا   : العالج المقتر

   نااا الحاجاا  لااذلل ،  قااا  مااا العتماااء  تااى تشااجٌ  نتااوءات سااطحٌ  مٌجرونٌاا     Hydrophobicلتماااء ) ةٌارو وبٌاا 

ونانوٌ ، مف شأنها أف تزٌا مف تجور لطرات الماء )أو حتاى أي سااة  رلار   تاً ساطح اللاما  اوف امتااااها ، وذلال 

  ، حتى أنه ال  تلى  تام 14) اورة رلم لحماٌ  السطح مف لطرات المٌا  ، مستفٌاٌف مف البنٌ  السطحٌ  لنبات التوته

، حٌ  أنها تاابح أساطح    85: 82، ا 9) لتاالل   تى ةٌارو وبٌ  السطوح   Lotus Effectالمواا ماطتح تأثٌر التوته

  )ااورة  9رلام ) شاج   تاابح األساطح التاً تعاالج بهاذ  الطرٌقا  ذاتٌا  التنظٌاؾ أٌضااً جارةه لتمٌا  وال تمتاها ، جماا 

14.  

 

 

                                                           

اىؽةبٞنة  ٝ ط  اىحآمو بؤّٔ اىحين ) شعئٜ أٗ ميٚ ( اىصٛ ٝحسخ ىي يع أٗ اىؽبٞنة ٍِ حٞد اىَظٖط أٗ األزاا بؽبب اىح اعو اىصٛ ٝحةسخ بةِٞ اى يةع أٗ  

اىحةٜ جحةسخ ىةٔ  ةٜ اىحطبةة ٍع األش٘اا اىَحٞطة بٔ ؼ٘اا ماّث غاظٝة أٗ ؼائية   أٗ ٕ٘ جين اىَ سُ ّحٞصة جسٕ٘ض  ٜ ذ٘اطٔ اىطبٞ ٞةة أذةط اىح ةاعالت 

 اىَحٞطة .

 

: إشا أضزّةةا جظةةةْٞن اىَةةة٘از  ةةةٜ حاىةةة ؼةةةي٘مٖا ٍةةةع اىَةةاا  ؼةةة٘  ْٝةةةحس ىْةةةا جظةةْٞ ِٞ: مةةةاضٓ ىيَةةةاا )ٕٞةةةسضٗ ٘بٜ  Hydrophobicٕٞةةةسضٗ ٘بٜ  

Hydrophobic  ( ٜأٗ ٍحب ىيَاا )ٕٞسضٗ ٞي( Hydrophilic      ٗةةع اطةط  ٍةاا عيةٚ َٝنِ اٞاغ ٍسٙ ٕٞسضٗ ٞيٞة/ٕٞسضٗ ٘بٞة ٍاز  عِ نطٝة

(   حٞد أّٔ ميَا ماّث ظاٗٝة اىحَاغ أطغط  ميَا مةاُ اىؽةطح ٕٞةسضٗ ٞيٜ  ٗميَةا مبةطت 7ؼطحٖا  ٗاٞاغ ظاٗٝة اىحَاغ بِٞ اىقطط  ٗاىؽطح )ونو

اىعاٗٝة ٝعزاز جن٘ض اطط  اىَاا  أٛ أّٔ أمرط ٕٞسضٗ ٘بٞة
(162  ص3)

ٗمةُ٘ اىؽةيٞي٘ظ َٝيةل ظٍةط ٍرال  ٝحةؤىن اىقطةِ ٍةِ بة٘ىَٞٞط نبٞ ةٜ ٕة٘ اىؽةيٞي٘ظ   .

ز  ٕٞسضٗمؽٞيٞة   ٖ٘ اازض عيٚ جشنٞو ضٗابط ٕٞسضٗشْٞٞةة ٍةع شعٝأةات اىَةاا  ىةصىل ٝؽةحطٞع اىقطةِ اٍحظةاص اىَةاا ٗبنَٞةات مبٞةط   ىةصا  ةاىقطِ ٍةا

 اىبالؼحٞل ٗ  َٝحظٖا .ٕٞسضٗ ٞيٞة . بَْٞا ٝ حبط اىبالؼحٞل ٍاز  ماضٕة ىيَاا )ٕٞسضٗ ٘بٞة(  حٞد ّطٙ مٞن جحن٘ض اططات اىَاا عيٚ أؼطح 

 اىي٘جػ: ٕ٘ ّبات بٖٜ ٍةائٜ ٍ َةط َْٝة٘  ةٜ اىَةاا اىطْٞةٜ  ٗىنةِ عْةسٍا جْبرة  أٗضااةٔ  جقةن ٍبح ةس  عةس  أٍحةاض عةِ ؼةطح اىَةاا ٗ  ٝظٖةط عيٖٞةا  

بؽةٖ٘ىة أمبةط ٍةِ أٗضاق أٛ ّبةات ا جؽاخ أبسا . ٗجبسٛ اطٞطات اىَاا عيٚ ٗضق اىي٘جػ جؤىقا  ؼةَاٗٝا   ٗٝغؽةو ٍةاا اىَطةط األٗؼةاخ عةِ جيةل األٗضاق 

ه اىْح٘اات اىَٞنطٗؼن٘بٞة اىَ٘ش٘ز  عيٚ ٗضاة اىي٘جػ ؼطحٖا اىشَ ٜ إىٚ ٍةاز  جظةس اىَةاا بقة٘   أٛ  ائقةة اىنةطٓ ىيَةاا. جحةسحطز   حٞد  .آذط ِّ٘ جُح

 ّقان اىَطط بؽٖ٘ىة  ٘ق ٍرو ٕصا اىؽطح  ٍعٝية بططٝقٖا شَٞع األٗؼاخ أٗ اىغباض.
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( إن القدرة الرابعة ألوراق اللوتس على جعل قطرات الماء تنزلق علٌها بسهولة وال تعلق بها ، إلً جانب بقاءها نظٌفة ألهمت 14صورة )

الباحثٌن تطوٌَر مواد كارهه أو طارده لقطرات الماء وأٌضاً مواد ذاتٌة التنظٌف 
(20)

 . 
 

 
تكون منطقة   hydrophilicحٌن ٌنتشر الماء على السطو  المحبة للماء -السطح ٌوضح زواٌا التماس لكرٌات المٌاه مع  –( 7شكل )

درجة، فً حٌن  30التماس أكبر ما ٌمكن، وتكون زاوٌة التماس )عند تالقً سطح الُنقٌطة مع سطح المادة ( فً السطو  المحبة للماء أقل من 

حٌث ٌشكل  درجة، 150أما السطح فابق الكره للماء فتزٌد زاوٌة التماس على  .درجة 90ٌكون فً السطح الكاره للماء زاوٌة تماس تزٌد على 

  الماء علٌه نقٌطات كروٌة الشكل تقرٌبا ذات سطح تماس صغٌر جداً تتدحرج علٌه بسهولة
(20)

 . 
 

 

( ٌوضاااح كٌاااف ٌنزلااق المااااء علاااً ساااطح 8شااكل رقااام )

( باادون  Lotus Effectعااادي ) باادون تااؤثر اللااوتس 

 أن ٌلتصق به جسٌمات األتربة واألوساخ.

 

ٌناتج تاؤثٌر التنظٌاف الاذاتً للاوتس عان  -( 9شكل رقم )

سااطحه الشاادٌد الكااره للماااء )ٌصااد الماااء(. وٌعتمااد كااون 

المادة كارهة للماء أو محبة لاه علاى زاوٌاة التمااس باٌن 

 7المادة وسطح الماء )كرٌات المٌاه ( ) كماا بالشاكل رقام

  )
(20)

  .  

 (9(                      شكل )8شكل ) 

 

باستلاام تؽتٌؾ األسطح بتقنٌ  النانو تم تنتاج نسٌج نانوي طارا و از  لتماء ؛ وذلل مف ل   تؽتٌؾ األلٌاؾ الماانو   

مف البولٌستر بلٌوط نانوٌ  مف السٌتٌجوف حٌ  ٌتحو  الماء تلاً جرٌاات جروٌا  الٌقا  تنزلام  تاً ساطح النساٌج )ااورة 

مماا ٌجعا  النساٌج لااار  تاً الااموا لفتارات زمنٌا  طوٌتا  اوف أف ٌلترلاه     وال تبتػ لط مااة البولٌستر األاتٌ  ،15

والباولٌمرات مثا  القطاف ) ااورة الماء أو ٌعتم به ، وٌمجف اساتلاام النساٌج الناانوي الطاارا لتمااء  اً اانا   األنساج  

ألسامنت والجرتاوف   والاوؾ والفسجوز ، وجذلل  اً اانا   الزجااج والمعاااف ، وتؽطٌا  أساطح الماواا األلارى جا16

 .   90و 89، ا 5) 17واأللشاب )اورة 
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توضح نسٌج معالج  –( 15صورة )

بتقنٌة النانو علً ٌمٌن الصورة وغٌر 

تبقً قطرات الماء  –معالج علً الٌسار 

علً سطح النسٌج المعالج وال تنفذ إلً 

مما ٌسهل عملٌة إزالتها بقطعة  –ألٌافه 

 قماش أو مندٌل.

توضح نسٌج نانوي من القطن  – (16صورة )

حٌث تبقً  –طارد للماء ) أعلً الصورة ( 

قطرات الماء علً السطح وال ٌمتصها خٌط 

النسٌج  كما بصورة الخٌط المعالج علً ٌمٌن 

بٌنما ٌتشربها الخٌط الغٌر  –الصورة من أسفل 

 معالج علً ٌسار الصورة من أسفل .

ما خشب معالج بتقنٌة النانو م –( 17صورة )

حٌث تبقً قطرات الماء  –جعله طارد للماء 

علً شكل كرات كروٌة علً السطح وال تنفذ 

إلً ألٌاف الخشب
(26)

. 

 

. جماا أاابحت ماواا نانوٌا  ماف أجساٌا  43، ا4)وتال  أٌضاً المرجبات النانوٌ  الب ستٌجٌ   ً تانٌع ط ءات تمنع الااأ

   .المعااف والفتزات إلطال   مرةا بحماٌتها مف الااأ والت ج األلومنٌوم وأجسٌا الزرجونٌوم تستلام  ً ط ء 

ٌمجف استلاام األثا  المعالج ضا الرطوب  والمٌا  باورة لااا  ماع األثاا  اللاارجً وأثاا  األمااجف المفتوحا  ) حاو  

والمستشاافٌات  حمامااات السااباح ، الحااااةم، األماااجف المفتوحاا  بالمااااره والحضااانات......   تلااً جانااب األماااجف العاماا 

 واألماجف اإلاارٌ .

 

 عوامل البشرٌة:تعرض األثاث للتلف نتٌجة ال( 2-3)

 ( االتساخ / البقع :2-3-1)

ٌتعاار  األثااا  ألنااواع ملتتفاا  مااف  واماا  االتساااخ والبقااع ) المااأجوالت، المشااروبات، الحباار، الزٌااوت، العطااور، الااام،  

السهت  التً ٌمجف التلتا منها بسهول  واوف  نااء ، لجاف منهاا أٌضااً البقاع  الاةانات، الااأ..... الخ   ، والتً منها البقع

العنٌاة التً تحتاج تلى مجهوا لتتلتا منها ، جما تحتاج تلى استلاام الطرٌق  الاحٌ  حتى ال تتحو  تلى بقع  مستعااٌ  

 ال ٌمجف التلتا منها .

ثاا  لاٌه  قاط تلاً البقاع ولجاف لاا ٌحاا  تفا ا  جٌمٌااةً  ً بع  األحٌاف تؤاي تتل السواة   نا سقوطها  تً مناتج األ

 مااث ً الجالسااٌوم  ااً الحجاار الطبٌعااً ٌتفا اا  مااع األحمااا  الموجااواة  ااً المشااروبات أو  –بٌنهااا وبااٌف لاماا  األثااا  

، بماا ٌاؤاي تلاً حااو  …. المأجوالت الشاةع  مثا  القهاوة والااواا والعااٌر وحمضاٌات الفاجها  الحمضاٌ   والساتط  

) الت ج   ً السطح   وتعتما ارجته  تى مجمو   مف المتؽٌرات ، مث  ماى تفا   الحجار ، وطاو    Etchingنمٌا الت

   .  18و17ماة وضع األحما   تى الحجر ، وماى ترجٌز المحتو  الحمضً  )اورة  

بماا ٌجعتهاا أساوء حااالً ؛  لا ٌؤاي تنظٌؾ  وام  االتساخ  تتل بوساة  لاطة  مف لب  المستلام تلً تتؾ مسطح اللاما  ،

  مااث ً اسااتلاام المنظفااات المنزلٌاا  مااع مسااطح اللشااب إلزالاا  رثااار -جاسااتلاام المنظفااات المنزلٌاا  الؽٌاار مناسااب  لتسااطح 

  . ومث ً اساتلاام األمونٌاا أو 21   أاي تلً تتؾ السطح وت ج  المجاف ) جما باورة رلم 20األجواب ) جما باورة رلم 

 وام  التنظٌؾ القوٌ  األلرى  تى األثا  الجتاي ٌؤاي تلً تتؾ سطح الجتا ،  مث ً  استلاام مزٌ  طا ء المبٌضات أو 

حٌ   ٌحتوي ط ء األظا ر  تى األساٌتوف والاذي ٌزٌا  جا  األلاواف  –األظا ر إلزال  بقع الحبر  ف الجتا ٌؤاي تلً تتفه 

  ،......... الخ .22  التً تم تطبٌقه  تٌها ) اورة حٌ  أنه ٌترل بقع  جبٌرة مبٌض  حو  المنطق–مف الجتا 
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توضح ظهور بقعة علً  –( 17صورة )

 سطح الرخام نتٌجة لعصٌر اللٌمون .

توضح تآكل سطح المنضدة  –( 18صورة )

علً الٌسار مقارنة بشكل  Etchingالرخامً 

 الخامة األصلً قبل التآكل علً الٌمٌن .

آثار صورة توضح  –( 19صورة ) 

اتساخ قماش تنجٌد المقعد نتٌجة 

النسكاب مشروب سابل علٌه ، مع 

محاولة تنظٌف خاطبة أدت إلً تضخم 

 حجم البقعة .

 

   

توضح البقع  -( 20صورة )

الناتجة عن األكواب علً سطح 

 الخشب.

توضح تلف سطح الخشب نتٌجة  -( 21صورة )

إلزالة آثار الكوب باستخدام منظف منزلً غٌر 

 مناسب لسطح الخشب .

بقعة  –تلف سطح الجلد وفقدان لونه  -( 22صورة )

افتح فً اللون نتٌجة محاولة إزالة آثار الحبر 

 باستخدام مزٌل طالء األظافر / االستٌون .

                 

 جالرلااام ، وحتااى المنسااوجات والجتااوا والجرتااوف والزجاااج واألحجااار الطبٌعٌاا   :الخامااة المعرضااة للتلااف أو الضاارر

 األلشاب تتعر  لتبقع .

 

  الطااراة لتساواة ؛ حٌا  تبقاً لطاارات  -: تلاً جاناب األساطح المضاااة لنفااذ السااواة  الساالؾ ذجرةاا  العاالج المقتار

  ، ةنال أٌضااً  15) اورة   -السواة   تً السطح وال تمتاها ؛ حٌ  تتجور  ً ةٌة  جرات ٌسه  تزاحتها  ف السطح 

حٌا  تتفا ا  ةاذ  الجزٌةاات ماع  -جاأللمش  المعالج  بجزٌةات نانوٌ  مف ثانً أوجسٌا التٌتاانٌوم   -التنظٌؾ  األسطح ذاتٌ 

الضااوء لجساار المرجبااات العضااوٌ  مثاا  األطعماا  والزٌااوت والاارواةح والمتوثااات المتنو اا  ، وتحوٌتهااا تلااً ثااانً أجسااٌا 

  ً أثا  المطا م والجا ٌترٌات وؼرؾ الطعام.. ةو ما ٌمجف استلاامه  86، ا  5)  6الجربوف والماء )شج 

"  5000جماااا ظهااارت ماااااة طااا ء جاٌااااة باساااتلاام تقنٌااا  الناااانو ؼٌااار لابتااا   لتجتابااا   تٌهاااا ، تعااارؾ باسااام اٌتتاااوم 

deletum5000  المجااااوف األساسااااً  ٌهااااا ةااااو جزٌةااااات نانوٌاااا  مااااف السااااٌتٌجا ) أو أجسااااٌا السااااٌتجوف ، "SiO2    

Nanoparticle of silica    متتاق  بسطحها جزٌةات مضااة لتزٌاوت وألاري مضاااة لتمٌاا  ، ألف الماواا المساتلام

 ااً الجتاباا  أو الرساام تمااا تحااوي  تااً الزٌاات أو الماااء ،  وةااذ  المااااة ٌمجااف اسااتلاامها  تااً أسااطح المعااااف واللشااب 

. وةاو ماا ٌمجاف اساتلاامه  اً   88و87، ا 5)والب ستٌل واللرسان  ، وةو ماا ٌجعا  أساطح األثاا  ال تحتااج تلاً التنظٌاؾ

 أثا  المنش ت التعتٌمٌ  ، وأثا  األماجف المفتوح  أو العام  .
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 ( الحرابق : 2-3-2)   

الحرٌم: ةً تتل الظاةرة الجٌمٌاةٌ  التً تحاا  نتٌجا  اتحااا الماااة المشاتعت  بأجساجٌف الهاواء بعاما  تاأثٌر ارجا  حارارة 

 ارجـ  ةذ  الحرارة بالنسب  لج  مااة وتسمى ) نقط  االشتعا  .لج  مااة مف المواا وتلتتؾ  معٌن 

الحماٌا  ماف ةاذ  الجارثا  الجازء  مف األلطار التً ٌمجف أف تحا  أضرار بالؽا  بمناتج األثاا  ةاً الحراةام ، لهاذا تعتبار

وتنتج الحراةم ،  وةهااألجثر أةمٌ   ً أي منهج لاٌان  األثا   ، حٌ  أف الحرٌم لا ٌقضً  تً لط  األثا  تماماً أو ٌش

 .والتالٌف واالستعما  السٌئ لتماواا القابتا  ل شاتعا  .... الاخ مف ل   أجهزة التا ة  واألس ل المربوط  باورة لاطة 

شروط مجتمعا  وةاً ماواا لابتا  ل شاتعا  واألجساجٌف والحارارة العالٌا  بارجا   وٌمجف أف ٌحا  الحرٌم  نا تو ر ث ث 

 .الموااةذ   جا ٌ  الشتعا 

   

  :جمٌع لامات منتج األثا  تتأثر باالحراةم ، وٌلتتاؾ ةاذا التاأثر باالت ؾ اللاما  ، الخامة المعرضة للتلف أو الضرر

  هنال لامات سرٌع  االشتعا  والفناء نسبٌاً جاإلسفنج والقماا والجرتوف واللشب... مقارن  بلامات ألري جالرلام .

  :  الطرم واللامات النانوٌ  التً ظهارت  اً ةاذا المجاا  ، والتاً ٌمجاف اساتؽ لها  اً ةنال العاٌا مف العالج المقتر

الحفاظ  تً منتجات األثا  مف لطر الحرٌم ، ولحماٌ  المستلام أٌضااً ماف األلطاار التاً ٌتعار  لهاا  ناا وجاوا   اً 

 المجاف .  هنال لامات نانوٌ  مقاوم  لتحرٌم ، وألري مثبط  لتحرٌم .
 

، وةً تقوم بتألٌر  متٌا  بااأ االحتارام   Flame Retardant Paintا  ةنال اةانات مقاوم  لتحرٌم  تً سبٌ  المث

أو االشتعا  ، وبعا االنتهاء مف  متٌ  االحترام نجاا أف الساطح اللاارجً  قاط لتلاما  ةاو المتضارر ، بٌنماا االتهاا ٌظا  

 4.5الطرٌق  سنجا أنه تألر  اً  متٌا  بااأ االشاتعا  لمااة  مث ً  ً حال  اللشب المعالج بهذ   –ستٌم وال ٌحترم بالجام  

   23جما أنه بعا انتهاء الحرٌم نجا السطح اللارجً  قط ةو المتضرر وٌمجف تزالتاه ) ااورة  –الٌق   ف الؽٌر معالج 

تلاً ساا تٌف ، . وةناال ا ف ماواا تاؤلر االشاتعا  لفتارة تاا   25)أما اللشب الؽٌر معالج  ينه ٌتفحم ) ٌتحو  تلً  حام  

 .  ف طرٌم تجوٌف مااة اتب  زجاجٌ  تمنع واو  التهب لتلشب
 

  ، و اً ةاذ  الحالا   Shield Flame Retardant  (flame proof / fire proofوةناال اةاناات مثبطا  لتحرٌام 

 ً مساح  ال  -أٌضاً تجوف اللام  مقاوم  لباأ االشتعا  ، وحتى بعاما تباأ  متٌ  االشتعا   ينها تنطفئ مف نفسها بعا  ترة 

 .  22) 27: 25) اورة  –بوا  مف اللام   6تتعاي 
 

 يالا  أنابٌب الجرباوف النانوٌا  ماع العاٌاا مقاوم  لتحرٌم / ولا ض  لقابتٌ  االشتعا  ،  ةنال أٌضاً لامات نانوٌ  مرجب 

ألنابٌاب  Thermal stabilityمف لامات األثا  الملتتف  ٌجعتها أجثر مقاوما  ل شاتعا  . "حٌا  ٌبتاػ الثباات الحاراري 

ارجا  مةوٌا   اً الهااواء، وةاذا ٌعناً أنهاا تظاا   750ارجاا  مةوٌا   اً الفاراغ وحااوالً  2800الجرباوف النانوٌا  حاوالً 

 . 122و121، ا 6) لوااها وبناء مااتها حتى تا  تلً ارجات الحرارة المرتفع  تتل"محتفظ  ب

 هنال ألمش  التنجٌا المقاوم  لتهب ، وأٌضاً استباا  السوست المعانٌ  بأشرط  تنجٌاا منساوج  مطاطٌا  ، واساتباا  الفاوم 

 . مقاوم  لتهب" ذي األالن  السام  بألمش  بطان  وحشو  مانو   مف ألٌاؾ Foamالانا ً "

                                                           

: جيل اى أة ٍِ اىَ٘از اىْٖسؼةٞة اىحةٜ جْةحس عةِ نطٝة  إةةا ة ّؽةب ٗظّٞةٔ أٗ حصَٞةٔ ٍ ْٞةة ٍةِ ٍةاز  أٗ Composite materialsاىَ٘از اىَحطامبة  

حٞةاز إىٜ ٍاز  األؼاغ أٗ ٍاز  اىقاىب   ٗٝشحطن  ٜ اذحٞاض اىَة٘از اىساعَةة أُ جحَحةع باى  Reinforcement materialsأمحط   ج ط  باىَ٘از اىساعَة

ٗبٖةصا  اىناٍو   ال جح اعو ٍع ب ضٖا اىب ض أٗ ٍع ٍاز  األؼاغ بحٞد جنُ٘  ةٜ طة٘ضجٖا اى ْظةطٝة اى طزٝةة زاذةو ااىةب اىَْةحس اىْٖةائٜ ىيَحطامبةة .

ذةاله اؼةحرساً جحعاٗز ذ٘اص ٍازجِٞ أٗ أمرط ٍع ب ضةٖا اىةب ض   ٗاةس أةةا ث جنْ٘ى٘شٞةا اىْةاّ٘ بُ ةسا ٍَٖةا  شةسا  ىحيةل اى أةة ٍةِ اىَة٘از   ٗشىةل ٍةِ 

( ىَاز  األؼاغ . ٗاس أذبحث جيةل اىحبٞبةات ج ٘اٖةا عيةٜ  Nano- Reinforcementحبٞبٞات ّاّ٘ٝة ٗج٘ظٞ ٖا مَاز  زاعَة أٗ ٍق٘ٝة ) زعاٍات ّاّ٘ٝة 

ّظٞطجٖا ٍِ ٍؽاحٞ  اىحبٞبات مبٞط  اىحصٌ  ٜ جحؽِٞ ذظائض ٍاز  األؼاغ   ٗض ع ٍقاٍٗحٖا ٗطالزجٖا 
 ( .173ٗ 61  ص 3)
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حٌث  –توضح الخشب المعالج بمواد نانوٌة مقاومة للحرٌق  –(  23صورة )

 –تغٌر لون السطح الخارجً للخشب فقط دون حدوث ضرر داخل كتلة الخشب 

 ٌظل سلٌم وال ٌحترق من الداخلحٌث 

معالج بمواد نانوٌة  foam( توضح فوم 24صورة ) 

 –مقاومة ومثبطة للحرٌق، ال ٌتحول لسابل ألنه ال ٌحترق 

صدٌق للبٌبة  -ال ٌنتج عنه مواد سامة –ٌنطفا ذاتٌاً 
(18)

 
 

   
 ورق -(27صورة )  خشب -(26صورة )  قماش -( 25صورة ) 

 Shield Flame( توضح مجموعة من الخامات) قماش ، خشب ، ورق( معالجة بمادة مثبطة للحرٌق  27،  26،  25الصور )

Retardant  وحتى بعدما  -نجد أن الخامات المعالجة تقاوم بدأ االشتعال  –علً ٌسار الصور مقارنة بؤخرى مثلها لم تعالج علً ٌمٌن الصور

بوصة من الخامة  6فً مساحة ال تتعدي  -تبدأ عملٌة االشتعال فإنها تنطفا من نفسها بعد فترة 
(22)

 . 
 

وُتجسب ةذ  الجسٌمات الب ستٌل لاواا  ةنال أٌضاً الب ستٌل المهجف، بيضا   مواا مانع   ف طرٌم التقنٌ  النانوٌ  ،

  . 17)والبرا،  ض ً  ف زٌااة ا بته رٌاة جالقارة  تى مقاوم  الحرارة والتهب 

ٌمجف استلاام األثا  المعالج ضا الحراةم أو المقاوم ل شتعا  بشج  لاا  ً األماجف التً بها تجمعات جبٌارة لؤل اراا / 

..  ، وأٌضااً  اً األمااجف .األماجف العاما  ) مساارح، اور  ار  ساٌنماةً، منشا ت تعتٌمٌا  ، منشا ت تاارٌا ، مستشافٌات

 ر  رضه لحاو  الحراةم جالملتبرات والمعام  والمراجز البحثٌ  .األجث

 

 ( الخدش والكسر : 2-3-3)

ٌتعر  األثا   ً جثٌر مف األحٌاف لتلاوا والضربات التً تشو  شجته ومظهر  العام، وةً تنتج  ف االحتجال بالحاةط 

، أو أثناء  مٌت  النق  وتبااٌ  المجااف حٌا  ٌاؤاي الساحب والجار و اام ، أو االحتجال بأشٌاء معانٌ  أو رالت حااة ألرى 

أو بسابب الحٌواناات األلٌفا  أو األطفاا  ، أو بسابب طارم التنظٌاؾ والااٌان  اللاطةا  ، حم  األثا  تلى تمزٌقه وتشققه ، 

اوا طفٌفا  أو ؼااةرة، ولاا ال ولا تحا  اللاوا نتٌج  لتعوام  الجوٌ  جالؽبار أو الرما  والرٌاح .... ولا تجوف ةذ  الل

ولاا ٌتعار  مناتج األثاا  تلاً الجسار نتٌجا  اساتلاامه   .ٌمجف تزالتها تال  ف طرٌم ت ااة ترمٌم وط ء األثا  مف جاٌاا

 باورة لاطة  أو نتٌج  لتعرضه ألحما  زاةاة .
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  :اللااا، تال أف بعا   جمٌاع لاماات مناتج األثاا  ٌمجاف أف تتعار  لتتتاؾ بساببالخامة المعرضة للتلاف أو الضارر

اللامات سرٌع  التأثر جاللشب والجتا والزجاج ... مقارن  بلامات ألري تجوف أجثر ا اة وتماساجاً. وةناال لاماات لاا 

 تتعر  لتتفتت أو التمزم أو التتؾ التام نتٌج  للاشها ب له حااة جاأللمش  واألسفنج ، أو تتحطم جالزجاج ..
  

   
الخدوش بجلد توضح  –( 27صورة )

 المقعد

توضح خدوش بآلة حادة علً  -(28صورة)

 الخشب

توضح خدوش بقماش األرٌكة  –(29صورة)

 بفعل القطة
 

 :  تعتبر لواا الا اة )  العالج المقترHardness properties مف أةم اللواا التاً تام االساتفااة  ٌهاا ماف  

مااف ذرات المااااة  تااى السااطوح اللارجٌاا  ؛  مااث ً ترتفااع لااٌم اااؽر حجاام حبٌبااات المااواا النانوٌاا  ، ووجااوا أ ااااا جبٌاار  

الا اة لتمواا الفتزٌ  وسباةجها ، وجذلل تزٌا مقاومتها لمواجه  تجهاا األحما  الملتتف  الوالعا   تٌهاا ؛ وذلال ماف لا   

 .  171،  170، ا 3)تاؽٌر مقاٌٌه حبٌبات المااة والتحجم  ً ترتٌب الذرات

ٌؤاي تاؽٌر مقاٌٌه حبٌبات ماواا الساٌرامٌل ) جالزجااج ، والفلاار   تلاى اجتساابها المزٌاا ماف المتانا   تً سبٌ  المثا  

 . 134، ا 3)واجتسابها اف  ال توجا  ً مواا السٌرامٌل المعرو   بقاافتٌها ومقاومتها لتتشجٌ 
 

ألي مااااة  Nano- Reinforcementا اماات نانوٌا   –جماا ظهار أٌضاااً اساتلاام ماواا نانوٌاا  جماواا اا ما  ومقوٌاا  

 .  173، ا 3)أساسٌ  ، بما ٌؤاي تلً ر ع مقاومتها وا اتها

، تجعتاه أجثار اا ب  لارجا  أناه ٌساتلام  اً اانا    Sic مث ً متراجب  االلومنٌوم الما م بحبٌبات مف جربٌا السٌتجوف  

. وةو ما  174، 173، ا 3)  المقاوم  والا اةأجزاء ةٌاج  الطاةرات والاوارٌخ ؛ حٌ  جعتت منه مااة لفٌف  الوزف  الٌ

 ٌمجف استؽ له باورة أساسٌ   ً أثا  األماجف اإلاارٌ  واألماجف العام  .
 

جما أف الو   ااا ماف العنااار ذات الترجٌاب الناانوي ماع ألٌااؾ النساٌج البولٌمرٌا  ٌجعا  النساٌج النااتج ذو لاوة لتتحما  

ماااف أةااام المرجباااات المساااتلام   اااً ةاااذا المجاااا  ةاااً الساااٌتٌجات النانوٌااا  وٌزٌاااا ماااف اااا بته ومقاومتاااه لتت جااا  . و

nanosilicatesا 2)، أجسٌا المعااف النانوٌ ، ألٌاؾ النانو الجرا ٌتٌ ، وجذلل أنابٌب الجربوف النانوٌا  متعاااة الجااارف ،

بحاا  تلاى نساجها ماع األلمشا  لاانا   حٌ  أنه نتٌج  لقوة ومتان  األنابٌب النانوٌ  الجربونٌ  العالٌا ،  قاا اتجهات األ.  29

 لماٍا مقاوٍم لتلاوا والطعنات .

 نا تضا تها تلً الب ستٌل أو الساٌرامٌل  Quasamةنال أٌضاً مااة ةجٌن  مانو   مف أنابٌب الجربوف النانوٌ  تسمً 

 .  94، ا 6)أو المعااف تابح ةذ  المواا لوٌ  جالفوالذ ، ولفٌف  جالعظام 

مجون  مف جسٌمات نانوٌ  مف االلومنٌوم  – Anti-Scratch coatingضاً اةانات نانوٌ  مقاوم  لتلاا جما أف ةنال أٌ

 ، ومقاوم  لتتشققات . 9، ا 13)أو السٌتجا

جما أف اضا   جسٌمات مف سٌتٌجات االلومنٌوم تلً مواا وط ءات البولٌمر المقاوم  لتلااا ، جعتتهاا أجثار  ا تٌا  ، مماا 

 لابتٌتها لتلاا والتقطٌع .ٌزٌا مف  ام 
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 ( مما سبق ٌمكن تلخٌص دور المواد النانوٌة فً تحسٌن خصابص منتج األثاث لمواجهة عوامل التلف :3)

 وذلل مف ل   جع  منتج األثا  :

 ذو مقاوم   الٌ  ضا تأثٌر العوام  البٌةٌ  والمنالٌ  ) الرطوب  ، الحرارة ، األشع   وم البنفسجٌ  ..... .– 1

 زٌااة معا  الثبات والا اة وزٌااة امتااا الاامات ومقاوم  اللاا والجسر. - 2

 مقاوم لتعوام  البٌولوجٌ  ) مضاا لتبجترٌا والفطرٌات والحشرات  . – 3

 مقاوم لتماء والسواة  . - 4

 مقاوم ل تساخ ، وذاتً التنظٌؾ. – 5

 مقاوم ل شتعا  واالحترام. – 6

 

 النتابج:  

استلاام تقنٌ  النانو  ً معالج  لامات ومواا األثا  التقتٌاٌ  لاٌه  قاط ٌحساف ماف لااةااها األااتٌ   اً مواجها  تف  -

  وام  وظروؾ التتؾ المحٌط  بمنتج األثا  ولجف ٌمجف أف ٌمنحها لااةا وظٌفٌ  جاٌاة أو ٌجعتها متعااة الوظاةؾ .

  تراضً لمنتج األثا  نسبٌاً ، وٌقت  مف تجالٌؾ الاٌان  والترمٌم .استلاام المواا النانوٌ  ٌؤاي تلً طو  العمر اال  -

تعااا التقنٌااات والمااواا النانوٌاا  مااف أةاام المفاااةٌم الحاٌثاا  التااً متااى مااا أالتاات  ااً مجااا  تنتاااج األثااا  سااتقام منتجااات  -

ته ل المواا اللاام لااا  ماع بلااةا ومٌزات تفوم تتل التً ٌتم تنتاجها بالطرم التقتٌاٌ  ، مع تو ٌر الطال  وتقتٌ  اس

 .     BOTTOM-UPمف األسف  لؤل تى ) طرٌق  التانٌع 

 التوصٌات :

 ً مجا  تقنٌات النانو وتحاٌاا   تً جتٌات الفنوف التطبٌقٌ  والمراجز البحثٌ  اراس  ومتابع  مستجاات ما ٌتم التوا  له -

 ماى  عالٌتها  ً تحسٌف وتطوٌر منتج األثا  . 

 تً لطااع الاانا   واالساتثمار والهٌةاات العتمٌا  الجبارى ر اع تو ٌا  المساتثمرٌف ، والمجتماع جتاه باأف االساتثمار  اً  -

 العتوم والتقنٌ  لا ٌجوف له مراوا مالً مجز ولٌه  قط لا م مستقب  البتا  ً مجا  البح  العتمً والتطوٌر.  

لاو  المتقام   ً مجا  النانو لتنفٌذ مشارٌع بحثٌ  تهام البتااٌف ، وتعاا  تً المراجز البحثٌ  ضرورة التعاوف الاولً مع ا -

ةذ  المشارج  الاولٌ  احااي أةام ا لٌاات اللااا   اً التؽتاب  تاً تاانً مساتوي التجهٌازات المعمتٌا  ، وانلفاا  الاا م 

 الحجومً الموجه لتموٌ  مشارٌع تجنولوجٌا النانو ، التً ؼالباً ما تتسم بارتفا ها .

رورة وضااع مااا ٌساامً بااالجوا الماااري لتمااواا النانوٌاا  ، وذلاال ألف تقنٌاا  النااانو وموااةااا أااابحت تسااتلام وبشااج  ضاا -

 أساسً  ً او  العالم المتقام  .

ضرورة زٌااة و ً المتلاااٌف  اً مجاا  األثاا  بيمجاناات تطبٌقاات الناانو  اً مجاا  األثاا  ماف لا   الماؤتمرات  -

 الهٌةات العتمٌ  والبحثٌ  .والناوات والمحاضرات مف لب  

 تً الجهات والمراجز البحثٌ  والهٌة  القومٌ  لتاح  اراس  ومتابع  ا ثار الجانبٌ  الاحٌ  والبٌةٌ  المحتمتا  لتطبٌقاات  -

 النانو نظراً لنقا المعتومات حولها حتى ا ف .

 المراجع :

 : الدورٌات والبحوث 

 -والتارٌلٌا  ا ثارٌا  لتاراساات المتوٌا  مجتا  -) بحا     شابٌ  تتاؾ وااٌان الماواا الل -الحمٌاا   با حسٌف ، أسام  -1

 م . 2016 األو  تشرٌف /الثالث  السن  / 6 العاا / 3 المجتا
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Husayn , 'usamat eabd alhamid - almawadu alkhashbiat tilafu wasiana ( bahath )- majalatan 

almalawiyat lildirasat alathariat walttarikhiat- almujalid 3 / aleadad 6 / alsanat alththalthat/ 

tishrin al'awal 2016 m . 

وتقنٌاات الناانو  اً الاوطف  اراس  تشلٌااٌ  لمساح اإلمجانٌاات  اً مجاا   تاوم -بشٌر ورلروف  الهااي لشٌوط ،  با -2

 . 2017و االلجس -تونه  –المنظم  العربٌ  لتتربٌ  والثقا   والعتوم  - العربً

Qishyut , eabd alhadi bashir wakharun - dirasatan tashkhisiatan limash al'iimkaniat fi majal 

eulum wataqniat alnnanu fi alwatan alearabii - almunazamat alearabiat liltarbiat walthaqafat 

waleulum - tunis - alalkusu 2017 . 

 الكتب العربٌة : 
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