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 (Nanotechnology)مفهىم تقنيت النبنى 

  وتطبيقبهتب يف جمبل الطبقت ادلتجذدة وتقبنبهتب

:ادلقذمت  

كىي تعين القـز كيقصد  " Nanos"مشتق من الكلمة اإلغريقية " Nano"إف أصل كلمة 
تكنولوجيا  هبا كل شيء صغري كىنا تعين ادلواد ادلتناىية يف الصغر أك التكنولوجيا اجملهرية الدقيقة أك

كلتقريب ىذا . مًتادليكركجزء من األلف من  كأ من ادلًت، ادلليارادلنمنمات كيعرَّؼ النانومًت بأنو جزء من 
ف حجم خلية الدـ أ نانومًت، كما 75000التعريف إذل الواقع فاف قطر شعرة الرأس يساكم تقريبان 

 دل نانومًت ك يعترب عادل النانو احلد الفاصل بني عادل الذرات كاجلزيئات كبني عا2000احلمراء يصل إذل 
.  جزيئات ادلادة فيهاأبعادجل ربديد أيستخدـ يف القياسات الذرية من  ك ادلاكرك

 نانو 100كعلم النانو ىو دراسة ادلبادئ األساسية للجزيئات كادلركبات اليت ال يتجاكز قياسو الػ 
مًت، فالنانو ىو أدؽ كحدة قياس مًتية معركفة حىت اآلف ، كيبلغ طولو كاحد من بليوف من ادلًت، علم 

 ىو علم تعديل الذرات أك اجلزيئات لصنع منتجات جديدة كيطلق ىذا التعبري على أم النانو تكنولوجي
تقنية تعمل على مستول ادلقاسات فائقة الصغر كىذا يعكس حجم القفزة اليت تقـو هبا ىذه التقنية 

 اليت أنتجت احلواسيب كالًتانزستورات ككل Microtechnologyقياسا ن إذل التقنية الدقيقة اجملهرية 
تقلل تقنية النانو األبعاد بنحو ألف مرة كبذلك تقلل ادلساحة بنحو ، ادلعدات االلكًتكنية ادلعركفة اآلف

. مليوف ضعف كيؤدم ىذا إذل زيادة السرعة كتقليل استهالؾ الطاقة ذلذه ادلعدات

على اهنا العلم الذم ( Nanotechnology) ميكن تعريف تقنية النانو كما
م ربويلها اذل جزيئات متناىية الصغر من  أ) مكانية تغيري ادلادة على مستول النانوإيدرس 
جهزة متطورة، كتكمن جاذبية أكذلك إلنتاج مواد جديدة ك ( ف تعزز خصائص األشياءأشأهنا 

ساليب ال ميكن للمواد ادلتواجدة يف أف تتم ىندستها للعمل يف أنو ميكن أاجلزيئات النانوية يف 
كغلدر ، ف تقـو هبا، ككذلك قدرهتا على التفاعل الكيميائي يف تطبيقات غري مألوفةأالطبيعة 
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الصناعية كالعسكرية  كالبيئية كف ىذه التقنية تستخدـ يف العديد من اجملاالت الزراعيةأبالذكر 
 .حداث الثورة التكنولوجيةإكاليت لعبت دكران يف 

: تبريخ النبنى

صحاب احلضارات القدمية لكن دكف أكؿ من استخدـ النانو تكنولوجي ىم أ
 أجريت  الذم يتميز بادلتانة كادلركنة كالذم حيث صلد أف سر السيف الدمشقي معرفتهم هبا، 

قدماء عليو أحباث كثرية أظهرت نتائجها أنو مصنوع من مواد مركبة دبقياس النانومًت، كما أف 
ذل مستول النانو دلا لو من فوائد صبالية إادلصريني كانوا يستخدموف الكحل ادلطحونة حبيباتو 

 استخداـ األصباغ يف تزيني متككقائية، ككذلك الصني كاذلند، كيف عهد النهضة األكركبية 
 .الكنائس كاستخدامها يف الفنوف ادلختلفة

: مب يف العصر احلذيثأ

نوبل يف الفيزياء على جائزة  صلااحلليو ىو العادل األمريكي إكؿ من لفت االنتباه أ
ريتشارد فاينماف الذم تنبأ بأنو سيأيت اليـو الذم نستطيع فيو كتابة ادلوسوعة الربيطانية كاملة 

لقد كاف التطور التقين اذلائل ىو السمة  .على رأس دبوس كىو ما حدث جزئيان يف حياتو
الفريدة يف القرف العشرين، كقد أصبع اخلرباء على أف أىم تطور تقين يف النصف األخري من 
القرف العشرين ىو اخًتاع إلكًتكنيات السيليكوف أك الًتانزيستور فقد أدل تطويرىا إذل ثورة 

 دل يوجد 1950تقنية يف صبيع اجملاالت مثل االتصاالت كاحلاسوب كالطب كغريىا فحىت عاـ 
سول التلفاز األبيض كاألسود ككانت ىناؾ فقط عشرة حواسيب يف العادل أصبع كدل تكن 
ىناؾ ىواتف نقالة أك ساعات رقمية أك اإلنًتنت كخالؿ السنوات القليلة الفائتة برز إذل 
األضواء مصطلح جديد ألقى بثقلو على العادل كأصبح زلط االىتماـ بشكل كبري، ىذا 

 ."تقنية النانو"ادلصطلح ىو 

ىذه التقنية الواعدة تبشر بقفزة ىائلة يف صبيع فركع العلـو كاذلندسة، كيرل ادلتفائلوف أهنا ستلقي 
بظالذلا على كافة رلاالت الطب احلديث كاالقتصاد العادلي كالعالقات الدكلية كحىت احلياة اليومية للفرد 
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العادم فهي كبكل بساطة ستمكننا من صنع أم شيء نتخيلو كذلك عن طريق صف جزيئات ادلادة إذل 
جانب بعضها البعض بشكل ال نتخيلو كبأقل كلفة شلكنة، فلنتخيل حواسيَب خارقة األداء ميكن كضعها 
على رؤكس األقالـ كالدبابيس، كلنتخيل أسطوالن من ركبوتات النانو الطبية كاليت ميكن لنا حقنها يف الدـ 

. أك ابتالعها لتعاجل اجللطات الدموية كاألكراـ كاألمراض ادلستعصية

 :قاعدة التقنيات النانوية العلمية تتمثل يف مسألتني

  األكذل بناء ادلواد بدقة من لبنات صغرية كاحلرص على مرحلة الصغر يؤدم إذل مادة خالية من
 .الشوائب كمستول عارل من اجلودة

  الثانية أف خصائص ادلواد قد تتغري بصورة مدىشة عندما تتجزأ إذل قطع أصغر كأصغر
كخصوصا ن عند الوصوؿ إذل مقياس النانو عندىا تبدأ احلبيبات النانوية يف إظهار خصائص غري 

 .متوقعة كغري موجودة يف خصائص ادلادة األـ

مثاؿ األدلاس ماىو إال ربوؿ طبيعي للفحم احلجرم حيث يتماثل الفحم كاألدلاس بالًتكيب  -
اجلزيئي كالذرم كالفارؽ الوحيد ىو يف تغري موضع اجلزيئات كالذرات كالذم ػلدث يف 

يف عادل  كالطبيعة عرب ماليني السنني كربت ظركؼ خاصة من احلرارة كالضغط
النانوتكنولوجي ىذا ماػلدث بالضبط عبارة عن إعادة ىيكلة للذرات كاجلزيئات داخل 

ادلادة  

 دلبرا النبنى تكنىلىجي؟

ألف ادلواد يف الطبيعة مكونة من ذرات، كىذه الذرات ادلنفردة ذلا خصائص طبيعية 
ككيميائية ربدد نوع كل عنصر من العناصر يف الطبيعة، كعند ارباد ىذه الذرات لتكوين 
جزيئات مث من بعدىا مواد، تكوف ذلا خصائص ميكانيكية من حيث الشدة كالضعف، 

عزذلا، فهناؾ احلديد كالذىب مثالن مكوف   كأة من حيث توصيل الكهرباء ائيكخصائص كهرب
من ذرات، كىي معادف موصلة للكهرباء كللحرارة، كىناؾ البالستيك كىو على النقيض غري 

. ، كما بينهما الكثري من ادلواداءموصل ال للحرارة كال للكهرب
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ف ادلواد على مستول النانوم تتكوف من عدد غري كبري من الذرات أاكتشف العلماء 
م     ذل عشرات األلوؼ فقط، ككجدكا صفات عجيبة للمواد على ادلستول النانوإمن مئات 

(   صفران من الذرات/23/كأمامو  /1/ػلتوم سنتمًت مكعب كاحد من ادلواد العادية على  )
صبحت موصلة، كاليت كانت ضعيفة أصبحت عازلة، كاليت كانت عازلة أفاليت كانت موصلة 

 .صبحت ضعيفةأصبحت قوية، كاليت كانت قوية أ

: طرق حتضري مىاد النبنى

 :الطرؽ الفيزيائية - 1

يتم ربضريىا ابتداءن من احلالة البخارية للمادة بتسخني ادلادة أك بقذفها حبزمة من اإللكًتكنات أك حلها 
حراريان باستخداـ أشعة الليزر، مثّ يتم تربيد البخار من خالؿ صدمو بغاز زلايد ليصبح أكثر إشباعان كبعد 
ذلك يتم كضعو على سطح بارد بسرعة لتجنب حدكث بناء بلورم، مثّ يتم ربضري مواد النانو باستخداـ 

  .ادلوجات أك باستخداـ الليزر

 :الطرؽ الكيميائية- 2

، مثّ سبتزج جزيئات CVDيدخل خبار ادلادة ادلراد ربضريىا يف مفاعل : التفاعالت يف احلالة البخارية
ادلادة على سطح أساس بدرجة حرارة معينة كتتفاعل مع غازات أخرل لتكوين شريط صلب على سطح 

 .األساس

يعترب ادلاء أك السوائل العضوية األكثر استخدامان، كيتم ربضري مواد النانو من : لتفاعالت يف كسط سائلا
خالؿ تغيري شركط التوازف الكيميائي فيزيائي من خالؿ تفاعالت الًتسيب الكيميائي ادلزدكج أك التحليل 

 .بادلاء للحصوؿ على جزيئات كركية ميكن التحكم بأبعادىا

 : الطرؽ ادليكانيكية-3

 تستخدـ إلنتاج مواد نانو على شكل مسحوؽ حيث يتم تعريض ادلادة : طريقة الطحن
األساسية لطاقة عالية جدان، مثّ طحنها باستخداـ كرات مصنوعة من الفوالذ تتحرؾ بشكل 
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 25 إذل 3اىتزازم أك كوكيب أك رأسي، كيًتاكح حجم مواد نانو اليت يتم تصنيعها ما بني 
.  نانومًتان 
 من خالؿ كضع شرائح السيلكوف النحيفة جدان يف مواد كيميائية مثل : طريقة احلكHF ،

كحك شرائح السيلكوف للحصوؿ على جزيئات السيلكوف على سطح الشرائح، ككضع 
ىذه الشرائح يف زللوؿ مثل األيزكبركبانوؿ كبعد ذلك يف جهاز ادلوجات فوؽ الصوتية 

. إلسقاط اجلزيئات داخل احمللوؿ
  من خالؿ كضع شرػلة السيلكوف يف القطب ادلوجب كشرػلة : اإللكًتك كيميائيةالطريقة

. البوليكاربونات يف القطب السالب يف زللوؿ كيميائي، كتعريض الشرائح إذل تيار كهربائي
 من خالؿ تعريض ادلادة إذل ليزر نبضي ذم طاقة عالية جدان، : طريقة االستئصاؿ الليزرم

حبيث يتفاعل شعاع الليزر مع اذلدؼ شلا يؤدم إذل تطاير جزيئات ادلادة كتكوين البالزما 
. اليت تًتسب على القاعدة كتكوف أفالـ رقيقة

 من خالؿ تعريض ادلادة إذل ضغط منخفض جدان مفرغ من اذلواء كبقاعدة : فيلثطريقة الت
باردة يتم تعريضها إذل رلاؿ مغناطيسي، شلا يؤدم إذل انتزاع جزيئات ادلادة كترسبها يف 

. القاعدة مكّونة فلمان رقيقان 

 :لصنبعبث النبنىيت تنقسم اىل جزأين ا

 كىو ادلستخدـ غالبان يف Top-Down Approachفل ػػػػػػػػػػػالتصنيع من أعلى اذل اس
كميكن تشبيهو بالنحات الذم يريد ضلت سبثاؿ، فيبدأ من الصخر كيقطعو، مث يقـو  صناعة االلكًتكنيات

. ف ينتهي التمثاؿأذل إبتشكيلو 

 كىو ادلستخدـ غالبان يف Bottom-Up Approach: ذل أعلىإسفل أالتصنيع من 
ك الكيميائية النانوية، كميكن أ ادلركبات العضوية منصناعة احلبيبات كاخليوط النانوية، كغريىا الكثري 

 .ف يكتمل ادلنتج النهائي كىو الطفلأذل إبتكوين اجلنني يف بطن األـ من خلية كاحدة،  تشبيهوُه ايضان 
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 (1)كما ىو مبني يف الشكل   :شكبل ادلىاد النبنىيتأ

  
  Nanofibres أللياؼ النانويةا Fullerene  الفولورين

  

  
 Nanocomposites  ادلركبات النانوية Nanoparticles  اجلسيمات النانوية 

  

  
 Nanowires  األسالؾ النانوية Nanotubesاألنابيب النانوية 

  

 
 Nano Balls   الكرات النانوية

 يبني أشكاؿ ادلواد النانوية ادلختلفة : (1)الشكل 
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 :مهيت النبنى يف الطبقت والبيئت أ

تعزيز تقنيات توليد الطاقة من مصادر غري تقليدية كغري قابلة لالستنفاذ مثل طاقة الشمس  (1
 .كالرياح

 صديقة للبيئة تساعد يف ضباية البيئة تكوفنتاجها كإزيادة كفاءة  كتقليص استهالؾ الطاقة (2
 .كربسني الكشف عن التلوث كمعاجلتو

 .تستخدـ يف تطوير منتجات استهالكية (3
 .زيادة فعالية اإلنارة كالتدفئة (4
  .زيادة سعة التخزين الكهربائية (5
 .نقاص التلوث الناجم عن استخداـ الطاقةإ (6

 :صعىببث تىاجه تقنيت النبنى

. دراكهاإك حىت أصغر حجم جزيئات ادلادة شلا يعين صعوبة التحكم فيها  (1
 ماكنأذل إماكنها هبدؼ توجيهها أزالتها من إصعوبة التحكم يف جزيئات ادلواد بعد  (2

. جديدة
. عدـ القدرة على التنبؤ بنتائج تغيري اجلزيئات شلا قد يعين ظهور نتائج غري مرغوب فيها (3

:  األضرار الصحيت لتقنيت النبنى

. تتسبب يف ظهور أكراـ خبيثة عند الذين يتعاملوف معها بشكل مباشر (1
خطورة ادلواد ادلصنعة باستعماؿ األنابيب النانوية على صحة اإلنساف، كسهولة دخوذلا عرب  (2

نو إذل اجلسم ؼإاالستنشاؽ بسبب طابعها اجملهرم، كيف حاؿ دخلت  ك عن طريقأمساـ اجللد 
. حيث ال يوجد عالج طيب ذلا من الصعب التخلص منها
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 :استخذامبث النبنى

: في مجال الطاقة الشمسية -1

ذل إ كيطمح الباحثوف الضوئي الحراري الشمسيتعرؼ ىذه التكنولوجيا من قبل الباحثني دبصطلح 
ذل طاقة إشباه ادلوصالت كبالتارل ربويلها أف سبتصها أتوسعة كبرية جملموع األطواؿ ادلوجية، كاليت يفًتض 

 ،خرلأنابيب كربوف نانوية من جهة أكرات ضوئية من جهة، كؿذل ذلك مت تطوير بلإكللوصوؿ  .كهربائية
ف  إ.ذل حرارةإشعة الشمس، كيتم ربويل كل الفوتونات أكتضمن ىذه األخرية امتصاصان كامال لطيف 

، بشرط  قًتانو مع نظاـ إىذا االبتكار يتميز بقدرتو على االستمرار حىت عندما ربجب الشمس بالغيـو
. زبزين للحرارة يسمح لو بالعمل على مدار الساعة بفضل االنبعاثات الثانوية من البلورات الضوئية

يتم تطبيق تقنية النانوتكنولوجي يف رلاؿ الطاقة الشمسية عن طريق دمج جزيئات النانو يف لوحات 
نابيب أ-  السيليكوف من خالؿ طبقة رقيقة للخاليا الشمسية، كتستخدـ يف ذلك اسطوانات رلوفة

، كثاين ؾالفولريينات، الفضة، ك )النانو كىي عبارة عن  كذلك لزيادة  ( كسيد التيتانيـوألوريد الكادميـو
لواح أكفاءة األلواح الشمسية يف امتصاص موجات سلتلفة من الضوء كىذا ما مييزىا عن غريىا من 

نو عند كضع غشاء رقيق للغاية من دقائق السيليكوف اجملهرية يف داخل اخلاليا أتبني  .الشمس االعتيادية
على نطاؽ  %60الشمسية السيليكونية تزداد الطاقة التحويلية لتلك اخلاليا بشكل كبري يزيد عن 

ىذه اخلاليا اجلديدة كادلتطورة  .على نطاؽ الضوء ادلرئي %10ذل إتصل كاألشعة الفوؽ البنفسجية 
نتاجها عرب عدد من ادلراحل، ففي البداية يتم احلصوؿ على إللغاية كاليت تستخدـ فيها تقنية النانو يتم 

ذل جزيئات نانوية صغرية جدان، كتغمر يف الكحوؿ األيزكبركبيلي من إدقائق السيليكوف النقية، مث ربّوؿ 
كبعد تبخر الكحوؿ  جل توزيعها كتفريقها بشكل متجانس، مث يتم كضعها على سطح اخللية الشمسية،أ

األيزكبركبيلي يبقى على سطح اخلاليا غشاء رقيق جدان من جزيئات السيليكوف النانوية ادلًتاصة بشكل 
ف معظم ادلواد أنو الزاؿ مكلفان كصعب التصنيع، كما أكالعيب ىنا يكمن يف استخداـ السيليكوف  .دقيق

ذل سيليكوف ىي إف عملية ربويل الرماؿ إادلماثلة للسيليكوف ستنضب يف خالؿ السنوات القادمة، ك
عملية مكلفة جدان فبعد احلصوؿ على الرماؿ البد من القياـ بعمليات عديدة معقدة يف حجرة نظيفة 

ذل إذا تعرض إف خصائص السيليكوف قد تتلف أخرل، كما أكسدة مرة أذل حالة إال تعود ادلادة أك
. احلرارة كالرطوبة
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لكن التطبيق األكثر كعودان لتكنولوجيا النانو ىو زبفيض تكلفة التصنيع، حيث اكتشفت طريقة إلنتاج 
ف تطلى تقريبان أرخيصة كاليت ميكن  ( 2الشكل ) Plastic Solarcellsخاليا مشسية بالستيكية 

 اليت ربققها ىذه اخلاليا الشمسية البالستيكية اجلديدة ىي فقط حوارل ةف الفعارلأعلى أم سطح، كما 
، كتستفيد ىذه اخلاليا الشمسية البالستيكية اجلديدة من قضباف نانوية دقيقة مشتتة داخل 17%

ك ال أىو مركب جزئي مرتفع مكوف من كحدات جزئية مكررة، قد تكوف ىذه ادلواد عضوية  ) بوليمري
صلها كالبوليمرات النانوية مت تشتيتها أ يف اصطناعيةك أك عضوية معدنية كقد تكوف طبيعية أعضوية 
ك ألياؼ، أ ،ذل جسيماهتا النانوية كقد يكوف ذلا شكل سلتلف على شكل صفائح مسطحةغكذبزئتها 

، تتصرؼ ىذه القضباف النانوية كأسالؾ ألهنا عندما سبتص ضوء بطوؿ موجي زلدد ( حىت كركية الشكل
ذل الكًتكد من األدلنيـو إتقـو بتوليد الكًتكنات، تتدفق ىذه االلكًتكنات عرب قضباف النانو حىت تصل 

قل من اخلاليا أىذا النوع من اخلاليا ذك تكلفة تصنيعية  .حيث ذبتمع لتشكل تيار كتستخدـ ككهرباء
: التقليدية لسببني رئيسيني

 ف يكوف غارل الثمنأكالذم ميكن  ىذه اخلاليا البالستيكية ليست مصنوعة من السيليكوف .
  تصنيع ىذه اخلاليا ال ػلتاج معدات غالية الثمن كغرؼ نظيفة كحجرات  زبلية

. كاخلاليا الشمسية السيليكونية التقليدية

 
 Plastic Solarcellsبالستيكية اؿمشسية اؿاليا يوضح اخل (2)الشكل 
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النوافذ الشمسية اليت تعمل بتكنولوجيا النانو  
يعكف كثري من العلماء على ربويل النوافذ العادية إذل مولدات للطاقة الشمسية كقد ربقق ذلك - 

. بدمج تكنولوجيا النانو باخلاليا الضوئية
كىي " أسالؾ نانوية بلورية"يف لوزاف بسويسرا سنوات إلنتاج " نانو ساينس"أمضى علماء يف مركز - 

. أنابيب صغرية للغاية اليت يساكم عشرة آالؼ منها مسك شعرة من رأس اإلنساف
تعتمد الفكرة على أف األسالؾ النانوية البلورية ربدث صدل يف الضوء ادلار حوذلا كىو ما غلعلها - 

. أصغر من طوؿ موجة الضوء كىو ما ينجم عنو تركيزات من كثافة الضوء
كالطاقة ادلنتجة يف ىذه احلالة أعلى من الطاقة اليت تنتجها األلواح الشمسية التقليدية كما أف صف - 
. يكوف صغريا لدرجة أنو يتعذر رؤيتو عندما يوضع على زجاج النوافذ" أسالؾ النانو"
: طاقة الرياح في مجال  -2

 التوربينات كيلتستخدـ الطاقة احلركية الناذبة من الرياح يف توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تح
ذل طاقة كهربائية تستطيع إذل طاقة ميكانيكية، كاليت بدكرىا تتحوؿ إاذلوائية طاقة الرياح 

ساعلت تقنية النانو تكنولوجي يف طاقة الرياح يف تصنيع  .ذل ادلنازؿإتشغيل األجهزة كتوصل 
ف توربني رياح أ قابلة للتعديل كسريعة الًتكيب لدرجة (3) الشكل ربينات رياح متقدمة جدان كت

دت إلنشاء مزارع أكثر قوةن شلا كاف يعادلو منذ عقدين سابقني، كما أكاحد معدؿ هبذه التقنية 
كقد مت ربط ىذه التقنية دبحطات الرياح من  .رياح تنتج طاقة تعادؿ زلطات الطاقة التقليدية

ك األدلنيـو ادلستخدمة يف ريشة التوربني ادلولد للطاقة أخالؿ استبداؿ األلياؼ الزجاجية 
الكهربائية بأنابيب الكربوف النانوية،  كىي عبارة عن اسطوانات مصنوعة من ذرات الكربوف 

. الؼ من الشعر البشرم، كىي ذلا خصائص كهربائية فريدة من نوعهاآرؽ بعشرة أمسكها 

ربينات، ككما ساعلت تلك التقنية يف التغلب على ادلعوقات ادلتعلقة باالحتكاؾ يف الت
دبعاجلتها من خالؿ تشحيم ادلراكح دبواد متناىية يف الصغر مضادة للماء لتفادل الظركؼ 

عطاؿ نظاـ أجهزة استشعار للتنبيو عن أادلناخية الصعبة كاجلليد كالرطوبة، كما استخدمت 
. ربيناتكالت
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 يوضح التوربينات اذلوائية ادلتقدمة يف انتاج الطاقة الشمسية (3)الشكل 

 :طاقة اذليدركجني- 3
يشهد العادل بسبب التطور التكنولوجي ادلتسارع كالدة مصدر جديد للطاقة سيعيد صياغة 
شكل احلضارة اإلنسانية على كجو األرض كىو توليد الطاقة من اذليدركجني الذم سيصبح الوقود 

بيد أف  . انبعاثات ضارة بالبيئةة الذم ال ينفذ عرب العصور، كىو عنصر ال ينتج عن إحًتاقة أمماألبد
التطور التكنولوجي حسن من معدؿ االحًتاؽ من خالؿ تصميم زلفزات خاصة ذات مساحة سطحية 

 يف ق جبامعة تورنتو بتطوير جزيئية نانوية قابلة للرش على السطح ربوؿ2005أعظم، فقد قاـ العلماء عاـ 
كتعد استخداـ أنظمة الطاقة النانوية أكثر صداقة للبيئة إذ سبثل . التو كاللحظة إذل رلمع للطاقة الشمسية

إحدل ظلاذج الطاقة الصديقة للبيئة يف استخداـ خلية كقود تشتعل بواسطة اذليدركجني، كالىت تنتج 
بصورة مثالية من الطاقات ادلتجددة، كلعل أفضل مادة نانوية مستخدمة خبلية الوقود تتمثل يف احملفز 

ادلدعومة بالكربوف ذات قياسات  (كغريىا.... مثل اذليليـو كالنيوف)ادلكوف من جزيئات ادلعادف النبيلة 
 ادلواد ادلناسبة لتخزين اذليدركجني على عدد ضخم من ادلساـ النانوية الصغرية، م نانومًت، كربتو1-5

كما قد تساىم تقنية النانو .  من العديد من ادلواد النانوية كمنها األنابيب النانويةةكمن مث يتم االستفاد
يف زيادة تقليص ادللوثات ادلنبعثة من زلرؾ االحًتاؽ من خالؿ استخداـ مرشحات ادلساـ النانوية، كاليت 
تستطيع تنقية كتنظيف العوادـ ميكانيكيان من خالؿ احملوالت احملفزة كالقائمة على جزيئات ادلعادف النبيلة 
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النانوية أك من خالؿ ادلغلفات احملفزة على جدراف االسطوانة، كاجلزيئات النانوية احملفزة كالىت تستخدـ 
  .كذلك كإضافات للوقود

:  في مجال التلوث-4

ف يفيد البيئة ىو عرب أحد األساليب اليت ميكن من خالذلا للتطور يف التكنولوجيا النانوية أ
ك أكثر حساسية بأالؼ أيف بعض احلاالت  –جهزة الكشف األقل شبنان كاألكثر حساسيةن أ

فعلى سبيل ادلثاؿ ميكن جملسمات التكنولوجيا النانوية ، ماليني ادلرات من االجهزة احلالية
% 15- 10ف تكشف الزئبق بًتكيزات تقارب جزءان من أاجلديدة اليت تستند على الربكتينات 

 .ك كاحد من الكوادرليوف ، كىو ما كاف مستحيالن يف السابق أ

ساس التكنولوجيا النانوية يف ادلواقع كبالزمن أجهزة مراقبة كثرية جديدة مبنية على أكتعمل 
احلقيقي، كتقيس بشكل متزامن طيفان كاسعان من ادللوثات كالعوامل السمية، كيسمج الكشف 

.  السريعة، كبالتارل بتقليل الضرر كزبفيض تكاليف ادلعاجلةباالستجابةالسريع 

ك منع التلوث كاالنبعاثات السمية عند أيضان بتقليل أف تساعد التكنولوجيا النانوية أميكن 
ك اجلزيئات أككسيدات ادلعادف أذل إذ تظهر احلفازات ادلبنية بطريقة نانوية كادلستندة إ ،ادلصدر

ىناؾ : النانوية للمعادف كعودان بتقليل االنبعاثات الصناعية كتلك ادلتأتية من ادلركبات فمثالن 
كسيد الكربوف أكؿ أكسدة أرلموعة من اجلزيئات النانوية دلعادف شبينة سبتلك القدرة على 

. األقل ضرران  Co2ذل ثاين أككسيد الكربوف إ يف عوادـ ادلركبات لتحولو  Coالساـ 

كعلى ادلستول النانوم ، تظهر جزيئات متنوعة قدرات مثرية لإلعجاب على معاجلة ادللوثات، 
سبتص الطاقة من الضوء، كمن مث تقـو  ( Tio2 ) كسيد التيتانيـوأفاجلزيئات النانوية لثاين 

بأكسدة اجلزيئات العضوية القريبة، كيتم استغالؿ ىذه اخلاصية يف التحفيز الضوئي لصنع 
. كسدة ادللوثات كاالنبعاثات الناصبة عن ادلركبات كالصناعةأطالء يقـو جبذب ك

ك جدار أزجاج : سطح تنظف نفسها بنفسها مثالن أكميكن استغالؿ ىذه اخلاصيات لصنع 
قادر على تنظيف نفسو كبإمكانو حبس جزيئات تلوث اذلواء، يتم تطوير مواد نانوية  جديدة 
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بإمكاهنا االرتباط مع ادللوثات كمن مث يتم مسحها سبامان كما يقـو ادلرء دبسح ادلاء ادلسكوب 
. سفنجةإعن طريق 

كىناؾ عدة مواد مبنية بطريقة نانوية ذلا القدرة على تنظيف ادلياه كادلياه اجلوفية، كتتوافر اآلف 
خرل غري مرحب هبا بشكل ذبارم، أمواد نانوية مسامية تقـو بًتشيح العوامل ادلمرضة كمواد 

ف يتم معاجلة تلوث ادلياه اجلوفية باستعماؿ اجلزيئات النانوية للحديد أكيقًتح العلماء 
.  زالة الزرنيخ من مياه الشرب إادلغناطيسي يف 

 :اخلبمتت

نتاج معظم التكنولوجيا اجلديدة دكف تفحص كامل آلثارىا بعيدة ادلدل يف بيئة العادل، إيتم 
ف كمياهتا أف تشكل سلاطر زلتملة تتطلب تقييمان دقيقان كمع ألكن ميكن لتكنولوجيا النانو 

ك عرب السائل أف تدخل يف اجللد أف حجم اجلزيئات الصغرية ميكنها أال إقل، أستكوف 
ف تتصرؼ أكيف الوقت احلارل ال يكاد يعرؼ شيء عن الكيفية اليت ميكن  .الدموم الدماغي

هنا ستتغري إك أادلواد النانوية هبا يف بيئات سلتلفة، دبا يتضمن فيما لو كانت ستبقى ثابتة نسبيان 
ف الدكؿ النامية تعاين من زبلف تكنولوجي على إ. ثارىا ادلتوقعةآف تغري من أبطرؽ ميكن 

ادلستويني الكمي كالكيفي، فعلى ادلستول الكمي تتسم بفشل يف استغالؿ ادلوارد الطبيعية 
كالبشرية ادلتاحة، شلا يؤدم لتخلف كصبود اجلهاز اإلنتاجي كاطلفاض مستول الدخل القومي 

ما على ادلستول الكيفي فهي تعاين من تأخر ادلستويات أكعدـ العدالة يف توزيع الدخوؿ، 
الفكرية كالثقافية، كضعف القدرة على اإلبداع كاإلبتكار، كاضلطاط مستول ككفاءة األداء 

 .االقتصادم كاالعتماد على الغري يف كل شيء


