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الفصل اأヱل

ヱالتعارΑف المبادئ

 ヶنΑمن اصل ات るボمشت るمヤك ヱنゅالنNanos قز ヶتعن ヶهヱ نゅكヱ . ュ نヱرΑشΑ نΑΑء المصرゅدمボال

  Nanoasالヴ هذه الكヤمる لتدلΑل الطفل الصغΑر بゅستخداュ كヤمる ننヱس  

 ヵヱゅتسヱ るΑحدة مترヱ ヶـ ه:ヱنゅن من المتر  1النヱΑヤ9-ب(تصطف 11 ゅعندمヱ )ュ11  れذرا

 ヴر الΑدر تشゅبعض المص( نΑجヱدرΑغ  13هヤبΑ ゅヰلヱن طゅف )1ذرة  ヱنゅن 

 ヱنゅالن るΑنボت るΑء تسمゅء جゅمن هنヱ

Nano technology  ヱتستخدヱد أゅابع ポヤتمت ヶاد التヱمヤل ュصراゅ( 111ـ1من ) هヱنゅفن ポسم

 ヵヱゅسΑ نゅ81111شعرة ااسن  ヵا ヱنゅاد  81نヱان الم ヵن المجردة ... اΑلعゅترى ب ヶهヱ ヱكرΑゅم

 ترى بゅلعΑن المجردة بل بゅلمجゅهر .  النゅنるΑヱ ا

1 Nano meter(nm)=1 Feynman= 10-9 (Φ)=10-9 meter (m)=10 Å=10-3 ϻm 

 ポلゅن*هنΑحヤمصط ゅف ゅمヰنΑز بΑالتم ゆجΑ ヱنΑنヱ ヱنゅنヱنΑلن  ヶر فΑتحدث تغ るΑخゅهرة منゅظ ヶه

منゅخ المنطるボ ااستヱائるΑ بゅلمحΑط الゅヰدヵء ヱالتほΑ ヶتヶ معゅヰ مヱجれゅ من الحرائق ヱالجفゅف الشدΑد 

 . ュلゅمن الع るاسعヱ طقゅمن ヶرة فΑر الغزゅلأمط るالمسببヱ

ظゅهرة النΑنヱ ヱالتヶ تتسبゆ بتغΑر منゅخ الكرة ヶヰ الظゅهرة الشرΑرة لف:  انΑنا*امゅ ظゅهرة 

 れゅنゅضΑالفヱ رΑصゅااع るر مسببゅبحヤالحرارة ل るض درجゅانخف ヴال るΑمؤد るΑاارض.

ヱالنان るΑخ تقنΑجد ان  : تارヱ إذ ، ヱنゅالن るΑنボمل مع تゅلبدء التع るΑヤد الفترة الفعΑمكن تحدΑ ا

نゅヰ أヱ اسسゅヰ النظرヱ . ヵتشΑر كمعرفる هنゅلポ صنゅعれゅ قدΑمる تشΑر الヱ ヴجヱد تボنるΑ النゅنヱ دヱن 

هュ اヱل من استخدュ هذه التボنるΑ خال الボرヱن الヱسطヴ ثュ ان العرゆ  لヴالمصゅدر التほرΑخるΑ ا

استخدمゅヰ بعدهュ كل من الصΑنヱΑن ヱالرヱمゅن . ヱقد مرヱ れتطヱرれ هذه التボنるΑ خال ثاث 

 مراحل . 
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1ヴلヱاا るヤـ المرح 
 れاستخدم ヶالت るヤالمرح ヶه

التボنるΑ دヱن معرفتゅヰ بゅヰ هذه 

 ヴال ゅヰخΑرゅد تヱعΑヱ ゅΑنظر

 ヴسطヱن الヱرボال

2るΑالثان るヤـ المرح 
 ヵر النظرΑالتبش るヤمرح ヶه

 れمر ヶالتヱ ヱنゅالن るΑنボبت

ゅمتع るΑخΑرゅت れゅبボقبح るΑ

3るالثالث るヤـ المرح
 ヶئل فゅヰسع الヱالت るヤمرح ヶه

 るجΑنت ヱنゅالن ュヤر عΑヱتط

 れر براءاヱヰرع ظゅلتس

 れاد ヶالتヱ ااختراع ヴال

 るمヰالم れゅΑنボف التゅاكتش

 るΑヱنゅاد النヱالم るلدراس 

: ヴلヱاا るヤخال المرح* ヶボف الدمشΑلسゅر بヱヰف المشΑالس るعゅصن ュتDamasws 

sword زゅمتΑ ヵالذヱ  عرفΑ ュلヱ رة ، إذΑنته الكبヱمرヱ るヤنته المذهゅمتヱ طعボرة عن الΑدرته الكبボب

تشゅف المذهل بسبゆ عدュ تヱافر المعヱヤمれゅ الدمشヱΑボن انュヰ فتحヱا فتحゅ عヤمゅΑ كبΑرا بヰذا ااك

النظرヱ るΑالتボنれゅΑ لدراسる ذلポ النヱع من السヱΑف . 

لボد تュ دراسる عΑنる من السヱΑف الدمشるΑボ من قبل فرΑق عمل المゅنヶ من جゅمعる درΑسدن 

ヱجدヱا فヶ النمヱذج المفحヱض قد ヤتكنヱヤجゅΑ برئゅسる البرفسヱر بヱفヤر )استゅذ بعュヤ البヱヤراヱ ) れل
Αبゅد انヱجヱ ュゅتكتشف اا ع ュل ヶالتヱ るΑヱنゅن النヱربゅالك ゆ1991  ヱΑرヱن ヶنゅبゅΑال ュلゅمن قبل الع

Αنゅغت . ヶنヱر االكترヰالمج ュستخداゅب ヱΑكヱط るمعゅمن ج ヶشヱ

 ヵندヰاذ الヱع من الفヱن ュستخداゅب ヴسطヱن الヱرボال ヶف るΑボف الدمشヱΑالس るعゅصن れد ازدهرボل*

 ヴكزالمسمヱヱ woot Z م ポئゅسب るئΑヰن بヱكΑ ヵالذヱ るبنسب ュالفحヱ دΑ1.2ن الحد  ヴ1.8ال %

 るهذه الحرك れلكن تراجعヱ . れΑالكبرヱ رヱالفسفヱ زΑالمنغنヱ نヱكΑヤل من السΑヤボه الΑف الゅالمضヱ

ポ عヴヤ دمشق ヱاخذ الヴ سمرقند نبعد الボرن الخゅمس المΑادヵ عندمゅ هجュ الゅボئد المغヱلヶ تΑمヱرل
 ヶالヱ15ح ヶالヱبعد حヱ ... فヱΑالس るعゅلصن ヶنع 111الف حرفゅن العثمゅطヤاخذ الس ュゅ ュΑヤس ヶ

حرفヶ الヴ تركヱ ゅΑبذلポ انتれヤボ صنゅعる السヱΑف الدمشるΑボ الヴ الدヱلる الاأヱل عدد آخر من اشヰر 

 .るΑنゅالعثم

 ゅـ كم ヶانヱاأ るعゅفمن خال صن るΑنΑرة الصゅالحضヱ るΑنゅمヱرة الرゅالحض ヶف ヱنゅالن るΑنボت れرヰظ

ボΑء ااغرゅاان るعゅن بصنゅمヱالر れرヰاشت るΑجゅالزج" ヶجزヱرヱكΑا حبلヱقد استخدمヱ "بΑゅれ  ゆالذه
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النゅنるΑヱ مع عجΑنる الزجゅج ヱانتجヱا هذا الزجゅج الذΑ ヵتغΑر لヱنه تبعゅ لزاるΑヱ سヱボط الضヱء. 

 ゅنمΑبゅب ゆالذه ヱنゅا نヱن استخدمヱΑنΑالص るΑヱنゅد نゅبع るنΑاممع ゅن اأحمر ضمヱヤال ヴفヴヤطق  عゅمن

 ュΑالتطعヶا ف ヱنゅن نゅمヱالر ュاستخد ゅج . كمゅج .الزجゅن الزجΑヱヤلت ゆلذه 

ظヰرれ ، حΑث 1867عュゅ ظヰر عدد من العヤمゅء ヱالبゅحثΑن الممΑزΑن  المرحるヤ الثانるΑ*خال 

رة ااسゅس فكرة امكゅنるΑ التحكュ بحركる الجزΑئヱ れゅالذراヱ れالتヶ ادれ فΑمゅ بعد الヴ ان تكヱن الفك
ヱنゅالن るΑنボر تΑتفس ヶاذ . فΑヤك ヶمΑج ヵندヤااسكت ヶئゅΑزΑالف ュلゅابتكر الع ポلΑヱماكس Maxwells 

( ヴسمΑ ゅالسنه م ポヤت ヶلفΑヱماكس れΑفبعفر ヶهヱ ) قض مع نصゅاكرة تتنヱثرمヤل ヶنゅن الثヱنゅボل- 

 ポΑمゅنΑد.

بヱابる هذه ب A ،BمゅكسΑヱل ان هنゅلヱ ポعゅء ممヱヤء بغゅز معΑن ヱمボسュヱ الヴ جزئΑΑن  افترض

ゅمن الغ ヶق جزئヤنطΑ ゅعندم ، ゅヰبحراست ュヱボΑ れΑتفتح من قبل عفر るابヱمن الب ヴヤاع るز بسرع
ヱبゅستمرار العمるΑヤ فゅن السرعる تزداد لヤجزΑئB  れゅالA  ヴالجزΑئれゅ من  نتボلمتヱسط السرعる فت

 ヶفA  ヶل فボΑヱB  ヵدة ، أゅالم るΑدة كمゅΑتزداد مع ز ヶالتヱ الحرارة るدرج ゆر بسبΑثほزداد التΑヱ

 أعاه . ヱهذا الخゅΑل أدى الヴ نشヱء الفكرة B فヶ الجزء  ヱTتزداد  Aستنゅقص فヶ الجزء 

ماكسΑヱلتجربヱΑ るضح الشكل 

 ュゅع ヶرد 1959فゅتشΑر )れゅΑضゅΑالر ュلゅع( ヴボن ألΑانمف (Feynman )م ヶضرة فゅجمع مح

 There is a Plenty  of" هنالポ فراغاれ فヶ القاعالفΑزゅΑء اامرΑكヶ محゅضرة بعنヱان "

rooms at the bottum  بلヱئزه نゅج ヴヤقد حصل عヱ( ュゅ1965ع ヶته التゅحヱطر ゆبسب )

A  ψ  B
A  ψ  B
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طرヱحれゅ " هذه الヰاعΑزحヱل امكانるΑ التحكュ فヶ حركる الذراヱ れمヱاقعヰا ヱاعادة تヱتتヤخص "

 .ヱنゅالن ュヤلع ヴلヱاأ るبنヤتمثل ال れنゅك 

 ュゅن 1986ع ヶكΑاامر ュلゅرشر العΑヤكسΑدر Drexler ال(بل حヱئزة نゅج ヴヤئز عゅ1959 لهゅボم )

る )امكゅنるΑ تصنΑع اヱضح فヶ هذه المゅボل ذإ Engines of creation" محركاれ اانشاءبعنヱان "

 ゅن ( كمゅاانس ゅヰب ゆرغΑ ヶالت るボΑلطرゅالبعض ب ゅヰمع بعض ゅヰرص ذرات るطゅسヱدة بΑاد جدヱم

 ゅヰخ نفسゅاستنس ゅヰتΑヤبゅق るجΑنت るعヱالمصن れゅالمحركヱ るΑヱنゅالن れゅطر المركبゅمخ ヴر الゅاش

 Αمكن اゅボΑف انتشゅرهゅ بسヱヰلる .  بنفسゅヰ إذ ا

 るالثالث るヤـ المرح: るヤهذه المرح ヶر من خال فΑヤكسΑر درゅدة من أفكゅااستف ュدة من تゅااستف

 ヱسゅمسヱنポ. ،هΑتゅشI.B.M ヱ ،ヶشركれゅ عماقる مثل شركる قبل  ذلポ من 

 ボ ، ヶSTM Scanning Tunnelingفنヱلボد كゅن ااختراع المجヰر االكترヱنヶ المゅسح ال

Microscopy   ュゅع(اخترع م1981 ヵالذヱ ヱنゅالن ュヤر عΑヱااثر ااكبر لتط ) ュلゅن قبل الع

 ヶئゅΑزΑنج بالفBinnig   رΑهヱر ヵسرΑヱالس ヶئゅΑزΑالف ュلゅالعヱRoher  ヶنゅاالم ヶئゅΑزΑالف ュلゅالعヱ

 ゅسكヱرRuska  るن بشركヱヤعمΑ اヱنゅن كΑالذIBM  بل سنهヱئزة نゅج ヴヤا عヱヤقد حصヱ سراΑヱبس

ゅ اختراعュヰ هذا المجヰر الذΑ ヵظヰر صヱرة الذراれ المنفردة عヴヤ سطح معدن بゅبعゅده 1986

 . るΑدゅΑهر ااعتゅلمجゅب るرنゅボن مرة مヱΑヤم ヶالヱبكبر ح るΑヤبゅن له قヱالثاث . لك

 ュゅع ヶسط1992فヤالف ュلゅع العゅاستط ،Αنヶ  ヵヱΑالن るمعゅج ヶء فゅΑزΑف ュلゅع ヱهヱ るفΑゅر نΑمن

 れراΑد تفسゅجΑبل من اヱئزة نゅالمرشح لجヱ るΑكΑاامرヤل ヶكΑاامر ュلゅالع ゅヰطرح ヶالت れゅحヱطر
 ュゅن عゅنمΑر  1959فΑتغヱ れالذرا るحرك ヶف ュتحكΑ ن انゅع اانسゅاستط ヱحصل لΑذا سゅم( ヶهヱ

 .  (مヱاقعヱ ゅヰاعゅدة ترتبゅヰ كمΑ ゅشゅء

( لΑمثل حبه لفヤسطΑن اذ Pلボد استطゅع العゅلュ منΑر نΑゅفる ان Αحرポ الذراれ المنفردة لرسュ حرف )

 7الصゅدر فヶ  فヶ عددهNew Scientist ゅتュ اختゅΑر هذه الكتゅبる كغاف لمجるヤ العゅلュ الجدΑد 

 بヱΑヤن من المヶヤ متر.  5اصغر حرف فヶ تゅرΑخ الخط ヱبعرض  Pإذ Αعتبر حرف  1992اذار 
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 ヱاس النانΑمق Nanoscale 

المヱاد ذاれ المゅΑボس المΑゅكرヱ  غゅلبゅ مゅ تكヱن ヱنゅنヱ متر.  111ـ Α1شمل مゅΑボس النゅنヱ اابعゅد من 

مد بشكل كبΑر عヴヤ الحجュ . مترヵ غΑر معتمدة عヴヤ الحجュ بΑنمゅ المヱاد النゅنるΑヱ تعت

ュ( ヱقمنゅ بتجزئته بゅستخداュ آله معΑنه بحΑث ゅ1ذا كゅن لدΑنゅ مكعゆ من الذهゆ طヱله ضヤعه )ف

 ゅヰاحدة منヱع الヤل ضヱط れゅمكعب ヶف ヶعطΑ51 ヶヤااص ゆمع المكع れゅهذه المكعب るرنゅボبمヱ ュس

Αصヱدة التヱجヱ るمヱالنعヱ ن ااصفر الامعヱヤلゅئص كゅتحمل نفس الخص ゅヰل نجد انヵعدا  الحرار
، فゅنゅヰ تبヴボ تشبه المربع س25ュح طヱل الضヤع حヱالヶ بالΑボمる النボدヱ るΑاذا استمرΑنゅ بحΑث Αص

ヶヤن ااصヱヤر الΑغΑر سヰالمج れتح ゅヰعΑطボبت ヵヱنゅس النゅΑボالم ヴا الヱصヱ るΑヤبتكرار العمヱ ،

 ポذل ゆسبヱ دヱااس ュن ااحمر ثヱヤال ヴال ゆن الذهヱل لヱتحΑ ثΑح るΑئゅΑمΑئص الكゅالخصヱ ヵؤدΑ

 ヴن الΑلعنصر مع るنヱالمك れن الذراΑب れعاゅالتف るعΑطب ヶر فΑتغ ュتΑ بقゅل السゅمن خال المث

فヱلتるΑلゅボنヱن أュヱ مق=  خضعت التヱصل الヴ ان المヱاد النゅنるΑヱ ا
التゅΑر

 ヶتدفق فΑ فرض انΑ إذ انه

عゅقゆ لكヱنه من لتبゅالسポヤ غΑر النゅنヵヱ بΑنمゅ فヶ حゅلる السポヤ النゅنΑ ヵヱمر الكترヱن بعد الكترヱن 

( ذره ヱاحدة .هعبر سΑ ポヤبヤغ )قطر eالصعヱبる مرヱر 

Αع れمعدا ュتستخدヱ*ヱنゅالن れゅن ً ゅΑمختبر るΑヱنゅاد النヱر المΑلتر لتحضヱالفمت ヴلتر ال 

الヱحداヱ れرمヱزهゅ . 1ـ1جدヱل 

الΑボمる العشرるΑ الΑボمる ااسゅسるΑ رمزهゅ الヱحدة

ュسCm11-2るجزء من المئ

االف جزء منMm11-3مヤمتر

جزء من المヱΑヤن Μm 11-6 مΑゅكرヱمتر

جزء من المゅΑヤرNm11-9نゅنヱمتر

ヱكΑمتربPm11-12نヱΑヤΑجزء من التر

ヱمتΑمترفfm11-15ادرヱنجزء من الكヱΑヤب

جزء من السΑبتヱΑヤΑنym11-24مترتヱΑヱك
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ヱحتヴ المقاΑΑس Αس ااخرى اس/ * Αعد المقΑاس النانヵヱ المقΑاس اأكبر أهمるΑ مقارنる بالمق
るΑ؟الذر  

Αلتجمع ااش ヴلヱاا るعتبر اانطاقΑ نهヱلك ポذلヱ /ء ااكبرجゅΑء ااشゅرة لبنΑء الصغゅ ュتΑ ثΑح ،

 .ゆヱヤمط ヱه ゅم ヴヤل عヱالبعض لغرض الحص ゅヰمع بعض れالذرا るヤعゅمف ヱا ゆΑترت ヱع اΑتجم

 ヶلゅلتゅبヱا .るΑدゅΑر اعتΑغヱ  دهΑئص فرゅر خصヰظ 

:ـ بゅنه عヰΑ ュヤتュ بゅلخصゅئص الفرΑدة المرتبطる بتجمعΑ  れゅاء النانヱعュヤ الكΑم لذا Αمكن تعرΑف 

 ュالك れراΑثゅن تゅف ヶلゅلتゅبヱ れゅئΑالجز ヱا れذراヤل ヶعゅجمヱ ヵفرد ベゅنط ヴヤع れゅئΑالجز ヱا れالذرا

 سΑكヱن لゅヰ ااثر ااكبر . 

 ゅضΑعرف اΑ ゅانهكم ヴヤاا :ع れゅنΑن العΑヱلتك るΑعゅء الصنゅΑمΑالك ュستخداゅب ュتヰΑ ヵالذ ュヤالع るΑسゅس

 ュث الشكل ، الحجΑمن ح るالرغب ゆبحسヱ ベゅالنط るΑمتر ヱنゅالن るΑئゅΑمΑالك れゅن المركبΑヱلتك

 ヱتكΑヱن السطح ヱالΑヰكل . 

تطبΑقاれ النانヱ كΑمΑاء:ـ 

1          るΑヱامل المحفزة الثانヱـ العNano Catalysts 

كبر مسゅحتゅヰ السطحるΑ تمتゅز هذه المヱاد بتسرΑعゅヰ لヤتفゅعل الكΑمヵヱゅΑ دヱن ان تستヱ ポヤヰتمتゅز ب

ヱقد تュ استخدامゅヰ انتゅج ヱقヱد نظΑف صدΑق لヤبΑئヱ るرخΑص الثمن Αヱحسن نヱعるΑ كل من ヱقヱد 

 الكゅزヱلΑن ヱヱقヱد الطゅئراヱ れالدΑزل . 

2: るΑنヱااحبار ااكتر るـ صناع

الذΑ ヵعمل بمختبراれ جゅمعる نヱΑ مكسΑكBrinker  ヱتمكن العゅلュ الكΑمゅΑئヶ اامرΑكヶ برΑنكر 

أحبゅر ذكるΑ تصヤح لاستخداュ بجمΑع طرازاれ الطゅبعれゅ التΑヤボدヱ るΑذلポ عن طرΑق اضゅفる  بゅبتكゅر

 ゅعندمヱ るΑヱالعض れゅبΑاحد المذ ヴال るΑكΑاد الباستヱالمヱ れゅΑالفطرヱ れゅنΑتヱاد مثل البرヱبعض الم

فボد قュゅ بتصمュΑ طゅبعれゅ مヱヤنه ذاれ كفゅءاれ عゅلヱ るΑقد زヱدهΑ،  ゅتبخر المذゆΑ سヱف تتفゅعل

ترヱنるΑ تضュ عدد كبΑر من االヱان ヱالتヶ تعطヶ الヱان عゅلるΑ الجヱدة . بشرΑحる الك

3: れالمنظفا るـ صناع
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تュ استخداュ الدقゅئق النゅنるΑヱ فヶ زجゅج السゅΑراヱ れالنヱافذ ヱبمجرد سヱボط الضヱء عΑ ゅヰΑヤتュ تنظΑف 

 . ヶئゅボヤج بشكل تゅالزج

ـ ヱاقΑاれ الشمس :4

 ュستخدΑTiO2,ZnO ゅΑヱنゅق ال نالنΑحゅع مسΑتصن ヶف るفゅن شفヱتك ヶالتヱ شمسヤل るΑاقヱاد الヱم

. るΑヱنゅر نΑن غヱتك ゅن عندمヱء الゅضΑن بヱتكヱ るΑヱنゅن ヶهヱ

 Self-cleaning Glass :ـ الزجاج ذاتヶ التنظΑف5

تفゅعاれ الضヱئるΑ المحفزة انتゅج زجゅج Αنظف نفسه بنفسه من التستخدュ تボنるΑ النゅنヱ ヱبتゅثΑر 

مヤتصق بゅلطبるボ الخゅرجるΑ لヤزجゅج اヱ تدخل جسΑمれゅ خال تكسΑر المركبれゅ العضヱ るΑヱالغبゅر ال

るط اشعヱボبه فعند سΑبترك ヱنゅف النΑالتنظ るΑヤتحدث عم ゅヰΑヤالشمس ع . 

6るΑヱـ المابس النان: Nano Clothes 

تستخدュ بعض المヱاد النゅنるΑヱ فヶ صنゅعる المابس المヱゅボمる لヤحرヱ ベالمابس المヱゅボمる لヤبヤل . 

شعる فベヱ البنفسجるΑ فمثا تطヴヤ ااقمشる بطبるボ رقるボΑ لمضゅدة لابゅاضゅفる الヴ صنゅعる المابس ا

 .  UVالنゅنるΑヱ لتصبح ヱاقるΑ من ااشعZnO  るمن 

 Scratch Resistant Coatingـ طاء مقاュヱ لヤخدش 7

 れゅالعدسヱ れراゅΑالس るعゅصن ヶف ュمر المستخدΑلヱلطاء الب るΑヱنゅالن ュヱΑاالمن れゅكΑヤس ュتستخد

 مヱゅボمتゅヰ لذلポ.ش أヱ الاصるボ لمنعゅヰ من الخد
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 Nano biologyتطبΑقاれ النانヱ فヶ عュヤ ااحΑاء 

 るΑئΑالجز れゅΑヱالمست ヶف るΑヱΑالح れゅلدراسゅختص بΑ ヵالذ ュヤنه العゅـ ب: ヵヱنゅء النゅΑااح ュヤعرف عΑ

ゅم ゅヰمゅح احجヱتترا ヶالتヱ رة جداΑن  الصغΑا 111ـ 1ب るΑヱΑئف الحゅظヱال ゆヤان اغヱ . متر ヱنゅن 

ヱالتΑ ヶتراヱح   machineries molecular   ستخداュ المكゅئن الجزΑئΑゅるΑمكن فヰمゅヰ اا ب

نゅنヱ متر .  111ـ1حجمゅヰ من 

انヱاع من المصطヤحれゅ المヰمる فヶ هذا المجゅل:  ヱるهنゅلポ ثاث

1 るΑヱالنان るΑヱΑالح るالتقان ュヤـ عNano bio technology  

Αالح れゅボΑالتطب るبدراس ュتヰΑヱ るΑヱنゅالن るنゅボع التヱاحد فر ヱهヱ ゅヰتゅاستخدامヱ るΑتゅΑء الحゅΑمΑالكヱ るΑヱ

من خال دراسる العنゅصر المヱجヱدة بゅلطبΑعる لغرض استخدامゅヰ فヶ عュヤ ااحゅΑء النゅنヵヱ مثل 

 るΑヱΑالح れالمستشعراBio Sensors  

2 るΑヱΑالح るΑヱالنان るالتقان ュヤـ عBio nano technology 

جヰزة التكنヱヤجるΑ النゅنるΑヱ مثل هヶ عمるΑヤ استخداュ الجزΑئれゅ الحるΑヱΑ كمصدر هュゅ لتصنΑع اا

 るΑنボت ュاستخداDNA  . るΑヱنゅالن 

3 るΑヱاء النانΑااح ュヤـ عNano bio logy 

 . ュالحج るΑヱنゅء النゅΑااح るلدراس ュستخدΑヱ

 Nano PhysicsتطبΑقاれ النانヱ فヶ الفΑزΑاء 

ゅكل م るدراس ヶعنΑヱ : ءゅΑزΑالف ヱنゅن ュヤع  れゅسゅΑボال ュستخداゅبヱ ءゅΑزΑالف ュヤخص عΑ فعند . るΑヱنゅالن
 るΑالكم れراΑثほن التゅف ゅكاهم ヱردة اゅب ヱأ ュرة الحجΑاد صغヱن المヱتك ゅمQuantum Effects 

ゅنるΑ اヵ سرعる ث る10-15 الボصΑرة جدا خال Αتبدأ بゅلظヱヰر Αمكن استخداュ اشعる الΑヤزر النبض

るΑヤ الحفر عヱ ヴヤ ثゅنヱ るΑالتヶ تنتج الحفر عヴヤ ثاث ابعゅد اヵ دヱن التΑボد بعمتالنبضる بمボدار فم
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تتعدى حفر  السطح اヱ مستヱ ヵヱاحد عヴヤ عكس من عمるΑヤ الحفر بゅلحزمる االكترヱنヱ るΑالتヶ ا

 . ゅボΑل عمヱن الدخヱالسطح د 

 ヵاΑ ゅヰغ عرضヤبΑ لゅاشك れنح ヱطع اボل ヶزر النبضΑヤال ュله  21ستخدヱقصر ط ゆمتر بسب ヱنゅن

 .المヱجヱ ヶالكثゅفる العゅلるΑ اشعته

 Nano electronicsترヱنΑاれ  تطبΑقاれ النانヱ فヶ االك

 :تتخヤص ااجゅΑل المتعゅقبる لالكترヱنれゅΑ بخمسる اجゅΑل

. ( بمゅ فΑه التヤفزヱΑنlamp: هヱ الجΑل الذヵ تュ فΑه استخداュ المصبゅح االكترヱنヶ )الجΑل ااヱلـ 1

.الجΑل الذヵ فΑه تصنΑع الترانزستر: هヱ الجΑل الثانヶـ 2

ヱهIntegrate Circuit IC ヶستخدュ فΑه الدヱائر التكゅمるΑヤ :ـ هヱ الجΑل الذヵ ا الجΑل الثالثـ 3

 ゅヰئفゅظヱヱ ゅヰءتゅكف れرفعヱ زةヰد من ااجΑالعد ュختزال حجゅب れمゅرة جدا قΑصغ るرة عن قطعゅعب

فヶ الذヵ احدث ثヱرة هゅئMicroprocessor   るヤ: استخداュ المعゅلج الصغΑر  الجΑل الرابعـ 4

ヱΑترるΑ بヱالرقゅئق الكم Personal Computer (PC)الحゅسبれゅ الشخصるΑ  نΑعمجゅل تص

. るΑعゅالصنヱ るΑمヤالع れاゅمن المج ゅدمボت れاحدث ヶالت るΑنヱكΑヤالس 

.  Nano technology: هذا الجΑل Αعرف بゅسュ النゅنヱ تكنヱヤجヶ  الجΑل الخامسـ 5
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5 ヶـ  الفصل الثان: るΑヱاد النانヱر المΑطرائق تحض
تصنΑف المヱاد االنゅنるΑヱ ≓ـ≫

مヱاد ذاれ بعد ヱاحد -

مヱاد ذاれ بعدΑن -

مヱاد ذاれ ثاثる ابعゅد -

-  ヴヤاسفل-مبدا ااع

ااعヴヤ-مبدا ااسفل  -

مヱاد النゅنるΑヱال خヱاص ≫ـ≫

مヱاد النゅنるΑヱالتحضΑر تطرائق  ≪ـ≫

-  ヵزرΑヤل الゅااستئص るボΑطر 
-  ヵヱゅΑمΑالك ヵرΑالتبخ ゆΑالترس るボΑطر

- ヶئゅΑمΑكヱرヰالك ゆΑالترس るボΑطر

 -るボΑالطر  るل الرطبヱجل(–)الص

التحكュ الヰندسヶ √ـ≫
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ヶالفصل الثان

るΑヱاد النانヱر المΑطرائق تحض

:  النانるΑヱتصنΑف المヱاد  0-≫

.Z,Y,Xتصنف المヱاد النゅنるΑヱ الヴ ثاث مجمヱعれゅ رئΑسるΑ بゅاعتمゅد عヴヤ المستれゅΑヱ  - أ

( ヱΑضح رسュ تخطΑطヶ لヤمركبれゅ النゅنヱ るΑヱهヶ أ( احゅدるΑ البعد، ゆ( ثنゅئるΑ البعد ヱ ≓الشكل ) 

 ج( ثاثるΑ اابعゅد

 One dimension nano-materialsأ ـ المヱاد النانるΑヱ احادるΑ البعد: 

نゅنヱ  11≓ضمن الゅΑボسれゅ النゅنるΑヱ اヵ اقل من  ههヶ المヱاد التΑ ヶكヱن احد ابعゅدهボΑ ゅع فヶ ابعゅد

. مثل المヱاد المستخدمる بعمるΑヤ طاء ااسطح المعدنるΑ لمنع تほكゅヰヤ (≫اヵ درجる الحرるΑ =)متر 
Surface coating  るボΑالرق るΑااغشヱThin Films ل るΑالغذائ れゅف المنتجΑヤلتغ るالمستخدم ポذل

، بゅاضゅفる الヴ صنゅعる الرقゅئق السΑヤكヱنるΑ المستخدمる فヶ لゅボبΑヤتゅヰ عヴヤ منع التヱヤن ヱالتヤف

 るΑالشمس ゅΑالخا るعゅصنSolar cell .  
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  ゆTwo dimension nano-materials ـ المヱاد النانるΑヱ ثنائるΑ البعد 

 غΑر نゅنヵヱ نゅنヱ متر Αヱبヴボ بعد ヱاحد 11≓اقل من  ذヵ قゅΑس هヶ المヱاد التヶ تحヵヱ عヴヤ بعدΑن

( ヵا るحرالدرج= るΑ≒ ゆΑبゅمثل اان .) るΑヱنゅن النヱربゅالك ゆΑبゅمثل ان るΑヱنゅالن れゅانヱااسط
CNTs  Carbon nano tubes  るΑヱنゅف النゅΑاالヱNano Fiber  るΑヱنゅالن ポااساヱNano 

wiresثΑل ، ح れزاヤالف ゆالヱボل るΑヱボمヱ るاد داعمヱاد كمヱهذه الم ュاص غرض تستخدヱن الخΑتحس

بゅئヱ るΑالحرارるΑ )اヵ زゅΑدة المΑكゅنΑكるΑ )مثل مヱゅボمる اانゅΑヰر( ヱتحسΑن الخヱاص الكヰر

ゅヰئゅاعط ヴال るفゅاضゅب ،)ゅتヰヤΑصヱزةالخ تΑالممヱ دةΑاص الفرヱ .

Αヱنゅن النヱربゅالك ポاساヱ ゆΑبゅان ュقع استخداヱتΑ بعض لذاヱ るΑالشمس ゅΑالخا れゅنヱمك るعゅصن ヶف る

 ゅرهΑغヱ ... るボΑالدق るΑنヱزة االكترヰااج 

 Three dimension nano-materialsج ـ المヱاد النانるΑヱ ثاثるΑ اابعاد 

نゅنヱ متر )درجる الحرるΑ =صفر( .  11≓هヶ المヱاد التヶ تكヱن ابعゅدهゅ الثاثる تボع بゅΑボس اقل من 
 るΑヱنゅالن れゅΑمثل الكرNano Spheres  れزاヤد بعض الفΑسゅق اكΑحゅمس ヴال るفゅاضゅبTiO2  ヱ

ZnO ヱ ،SiO2  れゅعゅالصن ヶف ュااستخدا るاسعヱ نヱتك ヶالتヱ دΑالحدヱ ュヱΑد االمنΑسゅاكヱ

 االكترヱنヱ るΑمヱاد البنゅء ヱالطاء. 

كمΑ ゅمكن استخداュ العنゅصر الفヤزるΑ النゅنるΑヱ مثل نゅنヱ الذهゆ لمعゅلجる ااヱراュ السرطゅنヱ るΑتحدΑد 
لボتل انヱاع معΑنる من البكترAg  ゅΑالمرتبطる بゅلمرض، ヱاستخداュ نゅنDNA  ヱساسل 

ヱالفΑゅرヱسヱ れゅالفطرれゅΑ من خال استخدامゅヰ فヶ طاء المعداれ المستخدمる لボヤطع ヱتجΑヰز 
النゅنヵヱ لتنるΑボ المゅΑه  Feااكヱاヱ ゆالصحヱن ヱأヱانヶ الطヱヰ. كمゅ استعمل فヤز ااغذヱ るΑطاء 

 .るΑفヱالج 

ゆ-مبد ヴヤن بااعتماد عΑعヱن ヴاد الヱر أتصنف  المΑالتحض

0  ヴヤـ مبدأ ااسفل ـ ااعBottom – Top (Build-up)approach 

グワا المبدأ يヰتユ بتجمع クراれ أヱ جゴيゃاれ الماりキ ـ اي الصعوキ بمقياサ الماりキ مリ القاع الヴ القمة. 

حيث يمثモ القاع مكوناれ الماりキ ااساسية مリ الグراヱ れالجゴيゃاれ اヱ الحبيباれ فائقة النعومة. اما 
 .りゲااجسام الكبي ヴヤدالة عヤالقمة فتستخدم ل 
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ヱتك るΑヤان عم ヴر هذا المبدأ الΑشΑ رةΑاد صغヱمن م ゅءهゅبن ヴヤع ゅسゅعتمد أسΑ るΑヱنゅاد النヱن المΑ

. إذ Αتュ ترتΑبゅヰ مع بعضゅヰ البعض السヱائل اヱ تكثΑف الجزΑئれゅ جزΑئれゅذراれ الغゅزاれ اヱ جدا ك

. حΑث تصل الヴ حجュ النゅنヵヱ المطゆヱヤكمゅ فヶ عمるΑヤ بنゅء الجدار ب

، مれゅ تمتポヤ مسゅحる سطحるΑ عゅلるΑجسΑ كヱنゅヰ مヱاد ذاれبتمتゅز المヱاد المحضرة حسゆ هذا المبدأ 
 るΑرヱヤاد بヱج مゅانت るفゅاضゅببヱكرゅاد المヱمثل الم ュゅالمس るΑلゅرسعヱ اكبر من ゅ50)قطره 

  نゅنヱمتر(.  50-2)قطرهゅ من ヱرسنゅنヱمتر(، ヱالمΑزヱب

 Cluster scienceكمゅ تستخدュ هذه الطرるボΑ فヶ بعض التボنれゅΑ المستخدمる فヶ عュヤ المゅボطع 

Αヤتخ るΑヤعم ヶفヱق  るΑمゅمس れن ذاヱاد تكヱهذه المヱ るΑئゅΑمΑك るヤΑسヱ ュستخداゅب るΑرヱヤاد البヱالم

 . るفヤمخت 

اعヴヤ. –( مخطط ヱΑضح مبدا ااسفل5شكل)

 Top- down(Breakdown) approachـ مبدأ ااعヴヤ ـ ااسفل  5

 .るفヤمخت るΑヱنゅد نゅابع ヴال ゅدهゅبعゅل بヱاد من خال النزヱالم れゅبΑر حبΑبتصغ るΑنボهذه الت ュتヰاذا ت
Αヱعد هذا ااسゆヱヤ تستخدュ قヱة خゅرجるΑ عヴヤ المヱاد الصヤبる لغرض تفكΑكゅヰ الヴ دقゅئق اصغر. 

ُ لتحضΑر المヱاد النゅنるΑヱ، نظراً الヴ قدرته عヴヤ انتゅج كمれゅΑ كبΑرة من مسゅح ゅعヱΑق ااكثر شΑ
 .ゅヰتゅفئヱ ゅヰاعヱف انヤمخت ヴヤع るΑヱنゅاد النヱالم れゅبΑحبヱ 

up

Bottom 

nm

Å
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اسفل. -( مخطط ヱΑضح مبدا ااعヴヤ≪شكل)

ヱخصヤتΑ عدة طر ヶائمبدأ العمل ف :ゅヰق اهم

0 ヶكΑكانΑالسحق )الطحن( الم るقΑـ طرMechanical Milling:  るئΑヰن بΑاحヱط ュاذ تستخد
العゅلヶ الصادة  WCالボدرة عヴヤ الطحن مثل سبΑكる كゅربΑد التنكستن  لゅヰ كراれ عゅلるΑ الجヱدة

 ار غゅز خゅمل اثنゅء الطحن بゅلطゅحヱنる لمنع اكسدتゅヰ .مرヱقد Αحتゅج اامر الヴ ا

(: يوضح انواع طرائق الطحن.4شكل )

リضمヱ キفة اابعاヤنانوية مخت キموا ヴヤع メحصوヤل モعوام りعد ヴヤتتوقف ع リالطح りكفاء ラكما ا
نانو متヱ ゲاワمヰا : ـ  11≓ـ≓القياサ النانوي 

≒リالطح ヴヤا عヰقدرتヱ ـ نوع الطاحونة. 

 .اヱ كゲاれ الطحリـ نوع الماりキ المصنوعة منヰا الطاحونة ≫

mm

nm

mμ

Top

Down

 (a)  roll crushing,         (b) ball mill, and       (c) hammer milling.
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.ヱخواصヰا الفيゴيائية ヱالميكانيكيةـ نوع الماりキ المゲاキ سحقヰا ≪

ـ السرعヱ るالزمن الكヶヤ لヤطحن .√

(: عاقる استمرارるΑعمるΑヤ الطحن مع تناقص ابعاد ااقطار الحبΑبるΑ.∼شكل )

5-5  るΑヱاد النانヱاص المヱخ

 Mechanical Propertiesـ الخواص الميكانيكية  1

لمヱاد الفヤزゅ るΑلصادة ヱالمتゅنる بゅاضゅفه لزゅΑدة صادة االنゅنるΑヱ بالسΑرامΑكるΑ  تمتゅز المヱاد
ゅヰئكゅسبヱ るΑヱنゅالن.  ヵتؤد ゅادكمヱل المΑヱتح るΑヤعم  るΑدゅالع  ゅヰمتヱゅボدة مゅΑز ヴال るΑヱنゅن ヴال

: ヶف ゅヰد منゅستفΑ ヶالتヱ .دゅヰلاج

≒ ゲحفヱ ية لقطعヤا القابヰل りキآبار النفط ـ صناعة ما ゲحفヱ الجوفية ロالميا ヴال メوصوヤالصخور ل
 りキي ماワヱكما يستخدم  كبريتيد التيتانيوم النانوية . リغالي الثم キااسو サالما リكاربيد بدا م

لتصنيع المواキ المستخدمه لقطع المواキ شديدり الصاりキ. التيتانيوم وكاربيد التنكستن النانوين
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れ السياراれ لゴياりキ عمワゲا اافتゲاضي نتيجة ارتفاع キرجة ـ ヅاء ااسطح الداخヤية لمحゲكا≫
حبيباれ اوكسيد االمنيوم واوكسيد الحゲارヱ りتامザ مكوناれ المحクヱ ポゲلك باستخدام 

 . الزركويتوم النانويتين

≫ れبحبيبا れاゲالطائヱ الفضائية れكباゲاء اسطح المヅ اميك السيراميك النانويةـゲالسي コيمتا クا ،
ヱالمقاヱمة لヤتشكモ بينما السيゲاميك النانوي يمتاコ بالصاりキ العالية ヱمقاヱمة  ااعتياキي بالتقصف

 ォヱゲايقاف الشヱ لمنع れاゲالطائヱ الفضائية れكباゲا استخدم لطاء المグالخارجية ل れاキاヰااج
المتكونة في اجسام المゲكباれ الفضائية ヱالطائゲاれ، كما استخدم السيゲاميك النانوي لطاء 

ヤضة لゲالمع れالمعدا.モكべالتヱ صدأ 

  Melting Pointـ نقطる اانصヰار   5

تボل درجる انصゅヰر المヱاد النゅنるΑヱ مゅボرنる مع المヱاد الكبΑرة الحجュ فمثا درجる انصゅヰر فヤز 

ゆ1≓ الذه∝√ͦ ュ ヴل الボت ヶالتヱ∽11 ͦع ュ ヵヱنゅالن ゅヰصبح حجمΑ ند≒.≫∽ ヱنゅن ヶقص فゅعزا التنΑ .

 ュقص حجゅتن ヴر الゅヰاانص るاضع درجヱاختاف م るفゅاضゅب るΑالسطح ゅヰحتゅدة مسゅΑزヱ ゅヰتゅبΑحب

ゆΑترتヱ ゅボبゅه سΑヤع れنゅك ゅز عمヤالف れر  . ذراゅヰاانص るر درجΑتغ るضح عاقヱΑ ヶلゅالشكل الت

.るبΑالحب ュن حجゅصボمع ن  

 

 

 

 

 
 

  

 .(: العاقる بΑن درجる اانصヰار ヱحجュ حبΑباれ الذهゆ النانヵヱ∝شكل ) 

≫  るΑاص البصرヱـ الخOptical Properties 

ان عمるΑヤ تحΑヱل المヱاد الヴ مヱاد نゅنるΑヱ تسبゆ بتغΑر التشتれ اヱ التكسر الضヱئヶ لسطح المゅدة 

عندمゅ ر ذهبヶ(  ヱفاصΑكヱن نゅنヱ تボرΑبゅ ) 11≫ من اكثر هفボطر دقるボΑ الذهゆ النヱ ヶボالذヵ قطر
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 ヴصغر الΑ≪1 ヱنゅصبح متر نΑ(فゅشف ) ゅرهΑعند تصغヱ ماكثر るفヤان مختヱال ヶن اخضر تعط

ヴال  ヶلゅボاابرت ヴحمرال.  れゅصف ヶعطΑ ヵヱنゅالن ュالحج ヴئق الゅالدق ュر حجΑتصغ るΑヤان عم

るالدق るΑلゅع れゅشゅالش るعゅصن ヶف ゅヰد منゅستفΑ زة لذاΑمم るΑبصر- ヱ نΑゅالتب るボئゅف れء ذاゅボنヶنヱل

ヶلゅع  . るثΑالحد れゅسبゅالحヱ زゅفヤالت れゅشゅمثل ش 

√ : るΑسΑاص المغناطヱـ الخMagnetic Properties 

 るΑسΑطゅالمغن ゅヰتΑلゅن فعゅف るΑヱنゅاد نヱم ヴال るΑسΑطゅالمغن るΑلゅالفع れاد ذاヱل المΑヱف عند تحヱس

ستخدュ فヶ تعゅلるΑ الشده لذا تستخدュ فヶ صنゅعる محركれゅ السفن ヱالبヱاخر العماقる كمゅ تصبح 

 ヶسΑطゅن المغنΑلرنゅر بΑヱزة التصヰاج るعゅصن MRI  ヶص الطبΑزة التشخヰاجヱ )المفراس( .

∽ : るΑربائヰاص الكヱـ الخElectric Properties 

ヶالتヱ るΑبΑد الحبヱاعداد الحد るفゅف تزداد كثヱس ヵヱنゅالن ュالحج ヴال れゅمΑالجس ュر حجΑتصغ ゆبسب

るΑئゅربヰاص الكヱتحسن الخ، ヶئゅربヰالك ポヤن قطر السゅصボعند ن ヶئゅربヰر الكゅΑر التヱزداد مرΑ ヵا

. لذا استخدمれ هذه المヱاد فR=  ヶ) سゆ قゅنヱن اュヱ  )بح るΑ تヱلفヱالذヤボΑ ヵل المヱゅボمる بثبれヱ ال

 るΑنヱالشرائح االكترヱ るボΑالدق るسゅزة الحسヰااج るعゅصن ヴال るفゅاضゅاتف بヱヰال れゅنヱمك るعゅصن

 るΑヱヤالخヱ ضゅهذا ادى انخفヱ れゅسبゅالح ヶض فゅنخفゅز بゅتمت ヶالتヱ るزة المنتجヰزن ااجヱكヤ ゅヰفت
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5-≫  るΑヱاد النانヱر المΑطرائق تحض

0 : ヵزرΑヤااستئصال ال るقΑـ طرLaser ablation Method 

 ヴヤمبدا ااع ヴال るボΑااسفل  –تخضع هذه الطر( Top- Down)ヱ ، ヴヤع るボΑتعتمد هذه الطر

 ヵذ ヶزر النبضΑヤال ュالاستخدا るقゅاء الطヱヰمن ال るمفرغ るغرف ヶف ゆヤهدف ص ヴヤع るΑلゅع

. استخدمれ مع الヰدف عند درجれゅ حرارるΑ عゅلるΑفΑتفゅعل شعゅع الΑヤزر  ،بゅستخداュ غゅز خゅمل

 ュゅل مره عヱا るボΑ1∝6≓هذه الطر るボΑرق ュافا れانتج ヶالتヱ ヶتヱقゅΑزر الΑヤال ュستخداゅلذا  ب るثヱヤم

 تュ تحسΑن هذه الطرائق . 

(: مخطط بسΑط لتحضΑر النΑكل النانヵヱ بطرΑقる اانتزاع الΑヤزرヵ مع استخداュ جヱ خامل.∵شكل )

ゆΑبゅر انΑن تحضゅامكゅفمثا ب るボΑذه الطرヰب るΑヱنゅن النヱربゅنه الكراالكΑتز ュف، إذ ت ュستخداゅب れΑ
، إذ تنمヱ (Arتفعる مع امرار غゅز خゅمل مثا )الΑヤزر النبضヶ فヶ مفゅعل ذヵ درجる حرارるΑ مر

، إذ د من خال تكثف الكゅربヱن المتبخرسطح ااヱΑعヴヤ النゅنヱ  るΑヱتتطヱر اانゅبゆΑ الكゅربヱن

طヱرれ هذه الطرるボΑ من قبل د. رΑتشゅرد سمヱلヶ مع مسゅعدるΑ بجゅمعる راΑس . إذ تمكن من انتゅج 

مختヤفる بゅاعتمゅد عヴヤ درجる حرارة التفゅعل انゅبゆΑ الكゅربヱن النゅنるΑヱ احゅدるΑ الجدران ヱبゅقطゅر 

( ゅヰلكنヱبخ تعتبرヤل ヶئゅΑمΑالك ゆΑالترس るΑヤبعم るرنゅボالثمن م るهضゅس بヱボغ الΑتفر るΑヤعمヱ رゅ

ヶئゅربヰالك. )

 るقΑمل ≓ : *تحتاج هذه الطرゅز خゅـ غ≪ るΑلゅحرارة ع るـ درج≫るΑلゅع るقゅط ヵذ ヶزر نبضΑـ ل.



≒≪

5 ヵヱاΑمΑالك ヵالتبخر ゆΑالترس るقΑـ طرChemical Vapor Deposions (CVD) 

ヱتكヱن  Thin Filmعヴヤ هΑئる طبるボ رقSubstrate  るボΑفヶ هذه الطرΑ るボΑتュ استخداュ ركΑزه 

( ゅلبゅغNi  ヱا ،Co  ヱا ،Fe ヱا )ゅヰج منΑمز るدئゅدة بゅم ュتستخد ゅكم ،Precursor  دةゅالم ヶهヱ

تتبخر المゅدة البゅدئる اヱا ثュ اذ المراد ترسΑبヱ ゅヰتكヱن ذاれ استボرارるΑ اعヴヤ من مゅدة الركΑزة . 
 るヤمゅح れزاゅغ ュستخداゅزة بΑالرك ヴل الボتنتCarrier gases  ヱعل اゅه التفΑヤتحدث عم ゅبعده

 . ゆヤالط ゆئق حسゅج رقゅزة لغرض انتΑدة الركゅسطح م ヴヤع るدئゅدة البゅمヤل ポالتفك 

ヱتتヤخص بالخطヱاれ التالるΑ: العامCVD る(: مΑكانΑكるΑ ∫شكل ) 

ـ انتゅボل جزΑئれゅ البゅدئ بΑヰئる طヱر غゅزヵ )اヵ تتبخر( بゅستخداュ غゅز خゅمل ≓

( adsorptionتزاز المゅدة البゅدئる عヴヤ سطح الركΑزة  )مـ ا≫

 detachmentـ عمるΑヤ تفゅعل المゅدة البゅدئる عヴヤ سطح الركΑزة بゅاضゅفる الヴ انفصゅل ≪

 . るفΑاصر الضعヱلا 

√( るبヱر مرغΑع الغΑمゅـ انتزاع المجunwanted group desorption )

 Stronger binding Sitesعヴヤ مヱاقع الترابط الDiffusion  るΑヱボـ اانتشゅر ∼

  ヱGrawthingنمヱ الرقゅئق  NucleationتنΑヱه الـ ∝

.(Bottom- Up )ااعヴヤ  -تخضع هذه الطرるボΑ الヴ مبدا ااسفل 
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 :ヵرΑالتبخ ヶائΑمΑالك ゆΑالترس るΑヤمان لعمヰعان مヱن ポهنا

( LPCVDتقنية التゲسيب الكيميائي التبخيゲي بانخفاض الضغط ) ـ≓
(PECVD)  ـ تقنية التゲسيب الكيميائي التبخيゲي المدعوم بالباコما≫

( :ـLPCVDـ تقنるΑ الترسゆΑ الكΑمΑائヶ التبخΑرヵ بانخفاض الضغط )0

Low Pressure Chemical Vapor Deposition 

  ヴال るボΑج هذه الطرゅتحت( るボسゅمتنヱ るطヱمضب れゅボطب れذا るΑヱنゅاد نヱج مゅنتゅب るボΑز هذه الطرゅتمت
لتحΑボق عمるΑヤ ترسゆΑ متنゅسるボ بゅاضゅفる الヴ بطئ  oC 600درجれゅ حرارるΑ عゅلるΑ اكثر من 

 .) ゆΑالترس るΑヤعم

:るقΑالطر れزاΑخص ممヤم

 تحتゅج الヴ ضغط ابتدائヶ منخفض. -≓

≪- るتجゅالن るΑヱنゅاد النヱفر. المΑヱلゅاشبه ب るボسゅمتن れゅボطب れن ذاヱتك 

 .oC 600تحتゅج الヴ درجれゅ حرارるΑ عゅلるΑ اヵ اكثر من  -≪

√- .ゆΑالترس るΑヤبطئ عم 

تحتゅج عمるΑヤ الترسゆΑ المتنゅسق الヴ ضغط مخヤل عبر انبゆヱ الكヱارتز. -∼

(: ヱΑضح مخطط تقنるΑ الترسゆΑ الكΑمΑائヶ التبخΑرヵ بانخفاض الضغط.∬شكل )
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:ـ  PECVDـ تقنるΑ الترسゆΑ الكΑمΑائヶ التبخΑرヵ المدعュヱ بالبازما 5

Enhanced Chemical Vapor Deposition Plasma 

  ヶكمرق ゅالبازم るボΑذه الطرヰب ュتستخدPromoter  جゅانت るدئゅدة البゅدر المゅمص ポتفك るΑヤلعم

 るلゅف الفعゅاقل من  .ااصن るمنخفض るΑحرار るدرج るボΑج هذه الطرゅ300تحت oC  اختزال

( ヶボئゅصل الرقヱال るلشعب ヵالحرار ュالتحطsemiconductor Wafer  るボΑج هذه الطرゅتحت ゅكم )

لتعطヶ اعヴヤ طゅقる مجヰزه من البازمゅ عヴヤ جزΑئoC  れゅ 300الヴ الدرجる الحرارة ااقل من 

ز غゅـ ≫( H2اN2 ヱاNH3 ヱـ غゅز معゅلج مثل )≓الヴ: الغゅز خال هذه التボنヱ るΑالتヶ تحتゅج

هゅ نゅنゅΑヱ . فمثا لتحضΑر انゅبゆΑ الكゅربヱن النゅنΑ るΑヱكヱن الغゅز حヵヱゅ عヴヤ المゅدة المراد تحضΑر

 .الثゅنヶ هヱ غゅز Αحヵヱ عヴヤ كゅربヱن مثل )ااستΑヤن ، المΑثゅن ، ااثΑヤن ، ااΑثゅن(

 Ni*عمるΑヤ تحضΑر انゅبゆΑ الكゅربヱن النゅنΑヱه تحتゅج الヴ غゅز ااستΑヤن مع غゅز اامヱنゅΑ بヱجヱد 

كمゅ ان ااستΑヤن Αعد الغゅز  ( .oC 700لعゅمل مسゅعد عند رفع درجれゅ الحرارة اكثر من )

المغذヵ لتヱلΑد اانゅبゆΑ النゅنるΑヱ لヤكゅربヱن ヱالمسؤヱل عن نمヱهゅ بΑنمゅ اامヱنゅΑ تعتبر كعゅمل لヤنボش 
etching agent  نΑヤلاست ヵل الحرارヤالتح るΑヤخال عم ヵرヱヤر البΑن غヱربゅالك ゆل ترسΑヤボلت

ヱب るΑヤعم るطゅاس . ヶالبازم ゆΑلترس

(: مخطط لتقنるΑ الترسゆΑ الكΑمΑائヶ التبخΑرヵ المدعュヱ بالبازما.01)شكل
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:るقΑالطر れزاΑخص ممヤم

≒- .ヶكمرق ゅالبازم ュتستخد 

 .oC 300تحتゅج الヴ درجれゅ حرارるΑ اقل من  -≫

≫-  ュز المستخدゅالغ ヴال るفゅاضゅلجه بゅز معゅغヱ هヤمゅح れزاゅغ ヴج الゅتحت.るدئゅدة بゅكم

≫- ヶائΑمΑكヱرヰالك ゆΑالترسElectrochemical deposition (ECD)

 ヴヤمبدا ااع ヴال るボΑااسفل  –تخضع هذه الطر( Top- Down) るボΑتعتمد هذه الطرヱ ،

عヴヤ التفゅعل الكΑمゅΑئヶ فヶ المحヱヤل المゅئヶ لالكترヱلヱ れΑالمسヤط عΑヤه فヱلتるΑ قるヤΑヤ. اذ 

 ヶئゅربヰر الكゅΑالت ュستخدΑ هذه ュز. تستخدヤمن الف るボΑرق るボبطب ゅΑنヱالكتر るヤصヱاد المヱلطاء الم

るΑنボالتヱ ،ヱنゅالن るΑنボل تゅمج ヶاسع فヱ بشكل るΑنボالت .るΑヱكرΑゅالم るΑنボالتヱ ،るΑجヱلヱΑゅالب

( النانヵヱ بطرΑقる الترسゆΑ الكΑمΑائCu/CNT) .ヶ(: طرΑقる تحضΑر00شكل )
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 ゅكم  るΑヱنゅن النヱربゅالك ゆΑبゅان ヴヤن المحمل عΑر الباتΑن تحضゅامكゅب(Pt/CNT)  ュستخداゅب

CNT/grafite  دヰ0.25عند ج V(SCE)  ヶف ،ヶمرجع ゆطボل المشبع كΑمヱلゅالك ゆطボل

0.25 mol   منH2PtCl6. 6H2O  دئ معゅل بヱヤ0.5كمح mol  منH2SO4   るطゅسヱب

سゅعる ثュ  ≫≓لمدة  oC 110المحضر بدرجる  الطرるボΑ المجゅヰدるΑ ثΑ ュجفف العゅمل المسゅعد

 سゅعれゅ. √لمدة  Α450 oCحرベ )كヤسنる( عند 

:るقΑهذه الطر れزاΑمم

≒- .るحرارة الغرف るمن درج るبΑقر るΑحرار れゅدرج ヴج الゅتحت 

 تستخدュ محゅلΑل الكترヱلΑتるΑ اسゅسゅヰ المゅء. -≫

≫- Αالمراد تحض れزاヤالف れゅنヱΑا ゆΑمل ترسゅد عヱالكترヱ ヶد مرجعヱالكتر ヴج الゅتحت ゅره

 نゅنゅΑヱ عヴヤ سطحه.

√-  れزاヤر الفΑتحض ヶف るΑلゅءة عゅكف れذاヱ るطΑبسヱ ،るفヤالك るمنخفض ゅヰنヱبك るボΑز الطرゅتمت

.ヵرヱヤالب ュرة الحجΑصغ るΑヱنゅالن 

∽-  るئΑヰن بヱتك ヱ ポئゅالسب るΑثاث ヱا るΑئゅن ثنヱان تك ゅام ،ヶئゅΑمΑكヱرヰالك ゆΑالترس るΑヤان عم

حتるΑヱ عヴヤ فヤز اヱ بطرるボΑ الترسゆΑ طبるボ رقるボΑ. اذ تنجز عمるΑヤ الترسゆΑ بΑヰئる طبるボ م

المشゅرポ لヤفヤز خال حمュゅ الكترヱلΑتヶ معΑن.
∝-  るΑرجゅخ るヤصヱاد مヱتحضر من م るボΑذه الطرヰاد المحضرة بヱالمoutward. 

7-  ュمن خال استخدا るボΑذه الطرヰدة المحضرة بゅمヤل ヶندسヰال ゆΑالترك ヴヤطرة عΑمكن السΑ

الترسゆΑ لكヱنه مسؤل عن كمヱ るΑسمポ مヱاد حゅجبる ) عゅزلる( بゅاضゅفる الヴ ضبط زمن 

.るدة المترسبゅالم るボطب

るقΑئ الطرヱمسا

 ヱا るΑرヱヤالب るاطئヱ るΑヱنゅاد نヱج مゅانت ゆتسب ヶالت ゆحゅالمص ゆΑالترس るΑヤعم ヶه るΑسΑالرئ るヤالمشك

ضبط جヰد الترسゆΑ  انتゅج مヱاد غΑر مرغヱبヱ ،るالتヶ ا Αمكن السΑطرة عゅヰΑヤ اا من خال

deposition Potential  رゅΑالت るفゅكث ヱاCurrent density ل . لヱヤالمح ヴヤع るボطبヤ 
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√-るالرطب るقΑالطر  Wet method 

 るボΑطر ヶه るボΑطر ュاهSol – Gel  )ュـ ها ヵヱمبدا ااسفل )غر ヴتخضع ال ヶالتヱ-  ヴヤااع 

(Bottom- Up) . るΑヱاد غرヱج عدة مゅانت るボΑهذه الطر ュتستخدColloids  رΑغヱ るΑヱعض

Αر هذه الطرるボΑ صدるボΑ عت. ت TiO2  ヱZnOاكゅسΑد المヱاد الفヤزるΑ مثل  صعضヱ るΑヱعヴヤ ااخ

るئΑبヤرة لゅاد ضヱف مヤاتخ ゅヰان るئΑبヤالمحضر .ل るΑلヱاد ااヱق المΑحゅمس るذابゅب るボΑهتبدأ هذه الطر 
 るدئゅاد البヱه المゅالمسمヱ ゅボمسبPrecursors  るΑلヱد كحΑسゅن اكヱتك ゅم ゅلبゅغヱAlkoxides  ادヱمヤل

( ヶدعΑ ヵヱل غرヱヤف نتج محヱل سヱヤالمح ヶاد فヱعل هذه المゅلتف るجΑنتヱ . المرادةSol ヱهヱ )

 るمヱالنع るボئゅف るΑヱنゅالن れゅبΑالحب ゆاسヱق به رヤئع تعゅاشبه بمultra-Fine nanoparticles 

  ヱالتΑ ヶتュ التعرف عヱ ヴヤجヱدهゅ بゅستخداュ مΑكرسヱبれゅ الكترヱنるΑ عゅلるΑ الدقヱ るالتكبΑر .

مヱاد المنتجれゅ الفヤزヱ るΑغΑر الفヤزるΑ إذ تترسゆ لتشبΑع ヱغمس اسطح  ΑSolمكن استخداュ مゅدة الـ 

 . るفヤااقل ك るΑنヱج الشرائح االكترゅاابسط انت るボΑلذا تعد هذه الطر . ゅヰΑヤع るボΑرق るΑسطح るボطب

べكل لطاء ヱتغطるΑ اسطح المعداれ لغرض حمΑゅتゅヰ من التゅكل الصدأ ヱالت ΑヱSolستخدュ الـ 

سゅヰ لヤحصヱل عヴヤ مヱاد بヱك Solبゅلبرヱ ヵااحتكポゅ . كمΑ ゅمكن تجمΑع المヱاد النゅتجる من الـ 

 . るفヤالمخت れاآا ヶف ゅボاح ゅヰمكن استخدامΑ るفゅالكث るΑلゅع

المゅء منه ثΑ ュجفف بشكل سرΑع لヤحصヱل عヴヤ مヱاد  لるبゅزا GelالSol  ヴـ Αمكن تحΑヱل مゅدة الـ 

( るΑهامaerogel ゅヰلكنヱ るΑヤاص るفヤل مختゅاشك れゅتشكل تجمع るΑヱنゅاد نヱرة عن مゅعب ヶهヱ )

 ヴヤل عヱحصヤل るΑヱاد عضヱم るفゅمكن اضΑ ヱا . るسكゅر متمΑغヱ ةヱرخXerogel  ادヱج مゅانت

るمكثف るΑكΑرامΑدسボاسع  . لヱ بشكل れاعتمدヱ るボΑهذه الطر れرヱر طΑالتحض ヶز بـ فゅتمت ゅヰنヱلك

انヱاع مختヤفる من المヱاد النゅنるΑヱ.نتゅج ـ مرヱنتヱ ゅヰسヱヰلる خطヱاتゅヰ فヶ ا≓

るΑヱ المتجゅنسる التركヱ . ゆΑالبنるΑ صنゅعるΑ ضخمる من المヱاد النゅن كمれゅΑـ قدرتゅヰ عヴヤ انتゅج ≫

 るΑلゅة عヱゅボبنヱدヱ66.66 بحد.  

تحتゅج درجれゅ ، لكヱنゅヰ أخرىابΑن طرائق التحضΑر من قヱ るヤΑヤااسرع  كヤفるطرるボΑ ذاれ  تعدـ ≪

 るاطئヱ るΑحرار.  

 .كن استخداュ مヱاد اヱلるΑ بゅدئる محضرة سゅبゅボ انتゅج المヱاد النゅنるΑヱ بكヤفる منخفضるـ Αم√
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 .تحتゅج الヴ مゅدة بゅدئヱ るمذゆΑ منゅسゆ بゅاضゅفる الヴ عゅمل مسゅعد-∝

جل لتحضΑر المركباれ النانるΑヱ. -( مخطط ヱΑضح طرΑقる الصヱل05شكل)
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5-√  :ヶندسヰال ュالتحك

من المعرヱف ان عمるΑヤ تصنΑع المヱاد الكΑمゅΑئるΑ المختヤفる تتュ بخヤط مكヱنれゅ التفゅعل معゅ دヱن 

ااخذ بنظر ااعتبゅر اتجゅه الذراれ الداخるΑヤ فヶ التفゅعل، لذا فゅلمゅدة النゅتجる من التفゅعل تكヱن غΑر 

ゅعرف بΑゅهذا مヱ るΑボتن れゅΑヤعم ヴج الゅاد لذا تحتヱف من المヤج مختΑن مزヱتك ゆبسب るΑボن るボΑلطر

 . るΑئゅΑمΑاد الكヱر المΑلتحض るΑدΑヤボالت 

 ヶف るΑヤالداخ れضع الذراヱ هΑجヱنه من الممكن تゅف ヱنゅالن るΑنボت ュستخداゅر بΑالتحض るボΑطر ゅام

التفゅعل بتヱجΑه محدد، ヱبゅلتゅلヶ سヱف تحضر مヱاد ذاれ نヱゅボة عゅلるΑ بكヤفる انتゅج أقل ヱبゅقل 

るΑنボلتゅب るصゅزة خヰاج ュتستخد ヵا .るقゅطヤل ポاヰاست  れه الذراΑجヱمكن تΑ ゅヰمن خال ヶالتヱ るΑヱنゅالن

 ヱヱضعゅヰ بمكゅنゅヰ الصحΑح أثنゅء عمるΑヤ التفゅعل 

 : ヶهヱ るΑجヱヤتكن ヱنゅالن るΑنボلتゅب るزة المستخدمヰااجヱ ادヱالم ヴل الヱصヱヤمراحل ل るثاث ポلゅهن*

≒るボΑر طرΑヱتط ヵا ゅرهΑدة المراد تحضゅمヤل るنヱالمك れبكل ذره من الذرا ュالتحكヱ رΑثほـ الت 

 るشرك れد تمكنボف ، ゆヱヤن المطゅالمك ヴال ゅヰكΑتحرヱ لذرةゅب ポゅلامسIBM  ュゅ661≓ع   るبゅمن كت

 ゆΑترت るاسطヱكل بΑرة النヱヤسطح ب ヴヤع るالشرك ュن  ∼≪اسヱتΑعنصر الز れذرة من ذرا

 るΑة الذرヱボر الヰز المجゅヰج ポا لذلヱاستخدمヱatomic Force Microscopy(AFM) . 

ヱالتヶ تبرمج مسبゅボ لヤتحكュ بゅلذراassembler  .れمجمع ـ تطΑヱر آاれ نゅنるΑヱ تسمヴ ال≫

≫ れゅالمستنسخ ュستخداゅب れゅالمجمع れرヱـ طreplicators  ء هذهゅلبن るن مبرمجヱتك ヶالتヱ

 れゅن من المجمعΑΑء باゅلبن れゅن من المستنسخΑΑبا ヴج الゅتحت ヱنゅالن るΑنボان ت ヵا .れゅالمجمع

( ュبحج ゆمكع ュعن حج ゅヰد حجمΑزΑا ヶالتヱ1 cm3 ). れلذراゅب ュتتحك ゅرهヱبد ヶالتヱ

 :ヶف るالمستخدمヱ るΑلمゅالع ベاヱلاس るحヱالمطر るΑヱنゅالن るΑヤالفع れゅالمنتج ヴヤع るヤمن اامثヱ

0 れالطائراヱ れاراΑالس るصناع ヶـ ف るفゅاضゅب ゅヰΑف れゅمゅالدعヱ عدゅボالمヱ ゆاヱن اأبΑتحس ュاذ ت :

ヱد ヱفヶ صنゅعる المحركれゅ الヴ صنゅعる بعض ااجزاء الداخヱ るΑヤالتヶ تヤボل من استヰاポ الヱق

 るΑلゅع るنヱمرヱ るصاب れذا るطع المصنعボجعل هذه الゅء. هذا مヱدヰالヱ ヶلゅااداء الع れذا るثゅالنف

 . ゅヰزنヱ るخف ヴال るفゅاضゅب 
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ヱالذΑ ヵمتゅز بشفゅفるΑ عゅلるΑ، اذ ان المヱاد  الزجاج النشطحΑث تュ انتゅج  تحسΑن نヱع الزجاج:ـ ≫
 uvمن الزجゅج لゅヰ الゅボبるΑヤ عヴヤ التفゅعل مع ضヱء الـ  النゅنるΑヱ الداخるヤ فヶ صنゅعる هذا النヱع

 ヱا れراゅΑج السゅتصق بزجヤر المゅالغبヱ خゅسヱااヱ ゆاسヱالر るإزال ヴال ヵؤدΑ ゅمم ゅاهتزازه るمسبب

اذ Αمكن ان Αطヴヤ زجゅج  التنظΑف الذاتヶالبنれゅΑゅ كمゅ تュ انتゅج نヱع من الزجゅج Αدعヴ زجゅج 

نゅنるΑヱ بحΑث Αصبح سطح الزجゅج طゅرد لヤمゅء لكヱن مرآة السゅΑراヱ れزجゅج البنれゅΑゅ بゅلمヱاد ال

الزاるΑヱ منفرجる بΑن قطراれ المゅء ヱالسطح الصΑボل المطヶヤ بゅلمゅدة النゅنるΑヱ. لكヱن زاるΑヱ التمゅس 

 . るΑヱاد العضヱالمヱ ءゅالم ベإنزا ゆسبΑ ゅالسطح ممヱ ءゅن قطرة المΑرة بΑكب 

θ ء مع السطحゅتامس قطره الم るΑヱزا =

تربヱ るالغبゅر بゅسطحゅヰ حΑث ان صنゅعる الزجゅج ذاتヶ التنظΑف ادى  الヴ منع التصベゅ حبΑبれゅ اا

ヱذلポ عن طرΑق تحΑヤل المヱاد العضるΑヱ الヤزجる العゅلるボ عヴヤ أسطح تポヤ الحبΑبれゅ )اヵ حدヱث 

 .)ヶئヱز الضΑق التحفΑاكسدة عن طر

≫-るΑشمس れانتاج نظارا  るمن قبل شرك れانتج :Sunglasses  るΑلゅءة عゅكف れن ذاヱتك ヶالتヱ

 ヤخدش ヱاانعكゅس .عن طرΑق طاء عدسゅتゅヰ بطاء باستΑكヶ مュヱゅボ ل

: ヱالتΑ ヶتヱ ュضعゅヰ داخل جسュ  إنتاج غرفる عمΑヤاれ كامるヤ فヶ كبسヱلる كامるヤ صغΑرة -√

 るلゅح ゆبحس ヱ ゆΑتبرمج من قبل الطب ヶالتヱ るΑجراح るΑヤمح لعمゅذ برنΑبتنف ュヱボض لتΑالمر

 المرΑض . 

: تュ انتゅج شゅشれゅ محسن من مヱاد نゅنヱ るΑヱالتヶ تمتゅز بكヱنゅヰ خفΑفる الヱزن صناعる الشاشاれـ ∼

 . るقゅطヤل ポاヰااست るヤΑヤقヱ لゅح عヱضヱ れذاヱ ポالسم るヤΑヤق 

نانるΑヱ سطح الزجاج بعد طائる بمヱاد سطح الزجاج قبل طائه

)سطح محゆ لヤماء(     )سطح كاره لヤماء(  

θ   حادةθ منفرجة
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: اذ Αتضمن المشرゆヱ مヱاد نゅنるΑヱ الヱن لヱ ゅヰا طعュ انتاج مشرヱباれ الヱن ヱا طعュ لヰاـ ∝

سヱف Αصبح لدΑنゅ عصΑر لΑمヱن  ヱلكن عند ヱضعゅヰ بゅلمΑゅكرΑヱヱف عند تردد معΑن ヱبヱزن معΑن

مثا ヱبتردد اخر Αصبح لدΑنゅ عصΑر تفゅح ヱهكذا .  

7- パااصباヱ الدهان るصناع  れالتفتヱ كلべالتヱ الخدش るمヱゅボم ヴヤدرة عボال ゅヰل れゅنゅج دهゅانت ュت :

 .れゅالمركبヱ ن السفنゅلده るسبゅمن ゅヰヤجعΑ ゅمم 

るΑヱ عヴヤ نゅنヱ الفضる لボヤضゅء عヴヤ : تュ استخداュ المحゅلΑل المعボمる الحゅالتطبΑقاれ الصحるΑـ 1

المكرヱبヱ れゅالبكترヱ ゅΑتكヱن غΑر مسببه لヤصدأ ヱالتほكل . ヱاستخداュ نゅنヱ الذهゆ لمعゅلجる مرض 

تتصدر الュヱΑ العゅボقΑر الطبるΑ المركبる من حبΑبれゅ نゅنるΑヱ التヶ تボل مΑΑゅボس أبعゅد  السرطゅن.

من حΑث الكفゅءة ヱاأمゅن. ヱقد تュ  نゅنヱمترا، رأس قゅئمる اأدヱ るΑヱالعゅボقΑر الطبるΑ 1≫أقطゅرهゅ عن 

 るΑヱΑالح れゅئΑجزヤل るفヤالمخت ュゅمع اأحج ュتتاء ヶر كΑقゅボالع ポヤبت るصゅالخ るΑヱنゅاد النヱالم ュΑتصم
Biomolecules  ゅヰب ゆゅصΑ ヶالت ゅΑالبكترヱ れゅسヱرΑالف ュゅمع أحج ポكذلヱ ،ュلجسゅدة بヱجヱالم

ر أحجゅمゅヰ الذΑ ヵمنحゅヰ مΑزة التخفヶ الجسヱ . ュتعتمد اأدるΑヱ النゅنるΑヱ فヶ أداء مゅヰمゅヰ ، عヴヤ صغ
 るعゅز المنゅヰعن جImmune System  れゅΑنボت ヴヤاء المعتمدة عヱالد るعゅلجسمز إن صنゅب

 ゅΑالمزا ゅヰΑافر فヱدة تتΑفر るΑر طبΑقゅボعヱ るΑヱأد ュΑدボت ヶزة فΑجヱ منذ فترة れقد بدأ ヱنゅالن ゅΑجヱلヱتكن

 : るΑلゅالت 

 .لヤدヱاء  ـ コياりキ في نسبة التوافゲ البيولوجي ≓
ـ تقヤيモ نسبة سمية الدヱاء، クヱلك مリ خاメ تمكيリ الدヱاء مリ الوصوメ بصورり مباشりゲ إلヴ الخヤية ≫

 . ユبالجس ンゲأخ れويا في محطاヅ ゐالمكو ラヱキ リا ، مヰالمصابة بعين 
 ـ تحسيリ في توコيع الماりキ الفعالة لヤدヱاء بخايا الجسユ المصابة . ≪
√ヱدヤالفعالة ل りキج الماヱゲخ メفي معد ユفة ـ التحكヤالمغ れأقطار مسام الكبسوا ゲتصغي メخا リاء م

 れعاゲالج キعد モيヤأيضا تقヱ ،مةコاء الاヱتخفيض كمية الدヱ ، اءヱفي فعالية الد りキياコ له، مما يعني
 المطヤوبة لヤشفاء . 

:ゆااكتئاヱ るΑاامراض النفس るمكافح

كتئゆゅ مثゅا جΑدا لشرح ヱتعد العゅボقΑر الطبるΑ المؤثرة عヴヤ الحゅلる النفسるΑ لإنسゅن كمضゅداれ اا

مΑكゅنΑكるΑ عمل تポヤ الحبΑبれゅ الدقるボΑ المكヱنる لヤعゅボر الطبヶ فヶ العمل تحれ مختヤف الظرヱف 

 ヶر فΑدة عن تغゅنتج عΑ ゆゅف أن ااكتئヱن ، فمن المعرゅلإنس るΑالمزاج るلゅالح れゅقضゅمتنヱ

るΑل العصبゅاإرس れقاゅن れゅئΑجز れزاΑتعمل  تركヱ ، ز مثاΑالترك るΑلゅجئ لتصبح عゅبشكل مف
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ゆゅااكتئ れداゅلمض るنヱالمك るΑヱنゅالن れゅبΑالحب  れراΑرصد التغヱ هرةゅالظ ポヤت ヴヤز عΑلتركゅب

المصゅحبる لヱ ، ゅヰذلポ من خال الΑヰمنる عヴヤ جزΑئれゅ نゅقاれ اإرسゅل العصبるΑ المتجるヰ من 

ゅرهヱ ، ゅبذلボΑ ポل تركΑزهゅ لتصبح دائمヱ ゅإلヴ المخ ، فتعمل عヴヤ إتاف الزائد منヱ ゅヰإعゅقる مس

 ュゅاعتدال المزاج العヱ るΑالنفس るلゅالح れゅق معه ثبボتحΑ ゅبم ヶعΑز الطبΑى التركヱعند مست

 لヤمرΑض. 

مكافحる مرض ااΑدز:

 ュヱΑق الボتتح ،るヰبゅمش るΑعاج るسفヤف ュستخداゅلكن بヱ نゅلإنس るΑالنفس るلゅدا عن عاج الحΑبعヱ
المسبゆ لمرض فボدان المنゅعる المكتسゆ الذΑ ヵتHIV  ュنتゅئج مبشرة فヶ مكゅفحる الفΑرヱس 

 ュسゅعرف بΑف るΑزΑヤاانج るغヤلゅره بゅاختصAIDS منعヱ سヱرΑر الفゅل مسΑق تعطΑعن طر ポذلヱ ،

Αخا ヴذه إلゅجه . نفゅمل مسخرة إنتゅمع ゅهゅΑعا إゅج ゅヰΑヤمن عΑヰΑ ا ヴء حتゅضΑالب ュالد れكرا ゅ

 ゆΑترك ヶف るالمستخدم るΑئゅΑمΑاد الكヱالم れゅبΑحب ュゅصغر أحج ヴヤع るمヰح هذه المゅعتمد نجΑヱ

 العゅボقΑر الطبるΑ الخゅصる لمكゅفحる هذا الفΑرヱس الشرس . 

 ヵالداء السكر るمعالج

منه ، مشكるヤ كبΑرة تتزاΑد خطヱرتゅヰ سنる بعد اأخرى  الثゅنΑ ヶمثل داء السكرヵ ، خゅصる النヱع 

ヱذلポ نتΑجる لヤعゅداれ الغذائるΑ الخゅطئヱ るقるヤ الحركる ، ممゅ أدى إلヴ تفشヱ ヶبゅء السمنヱ るارتفゅع 

أعداد المصゅبΑن بヰذا الداء فヶ جمΑع أرجゅء العゅلュ ، خゅصる عند اأطفゅل ヱالمراهΑボن . Αヱعد هذا 

عゅمボ≪1 ヱ7√  ، ゅدان البصر عند البゅلغΑن الذΑن تتراヱح اعمゅرهュ بΑن الداء هヱ السبゆ الرئΑسヶ لف

ヱالمسؤヱل اأヱل عن أمراض الفشل الكヵヱヤ لتポヤ الفئる العمرΑヱ . るΑؤدヵ هذا الداء فヶ كثΑر من 

 るΑالصدر れゅلذبحゅب るبゅعف من خطر اإصゅضΑ ゅكم ، ゆヤボال ヶرة فΑكل خطゅمش ヴن إلゅΑاأح

لنヱع من الداء السكرヵ خطヱرة كبΑرة ، حΑث إن المصゆゅ به ヱالسكتれゅ الدمゅغΑヱ . るΑمثل هذا ا

ا تظヰر عΑヤه أヵ أعراض خال المرحるヤ المبكرة من اإصゅبる ، لذا فغゅلبゅ مΑ ゅكتشف بمحض 

المصゅدفる ، ممΑ ゅؤدヵ إلヴ مضゅعفる اآثゅر الجゅنبるΑ المترتبる عヴヤ اإصゅبる به ヱتほخر العاج 

るΑ مركبる من حبΑبれゅ نゅنるΑヱ تحتヵヱ عヴヤ اأنسヱلΑن ヱتجرヵ اآن اأبحゅث عヴヤ تボدュΑ صΑغ كΑمゅΑئ

ヱمصممる بحΑث تكヱن قゅدرة عヴヤ عبヱر كل الحヱاجز الفسヱΑلヱجるΑ المヱجヱدة بゅلجسヱ ュذلポ من 

 . るعΑسرヱ るلゅرة فعヱبص るΑائヱر الدΑقゅボمن الع るلゅفع れゅجرع ュΑدボأجل ت



ヱاء النانΑمΑد أحمد   \كΑمج ヴد. لم .ュ.أ   るالرابع るヤاء  -المرحΑمΑالك ュヱヤكرباء -ع る510-∼510 جامع∝

≒∽

 るΑヱعض れゅسゅع حسΑتصن ヶح فゅرا النجΑق أخボقد تحヱ هذاBiosensors るΑهゅالصغر  متن

 れゅسゅالحس ポヤضع تヱتヱ . ュلدゅز بヱكヱヤالغ るى نسبヱمست ヶدة فゅح れゅضゅانخف ヵع أヱقヱ تستشعر

 ヵسطح أ ヴヤع ゅヰتΑتثب ュتΑ ثΑبح  ゆΑالترك ヶمゅمر مسヤمن الب るعヱمصن るΑمترヱكرΑم れاヱكبس ヶف

منطるボ بゅلجسヱ . ュعند الخطر ヱبمجرد هبヱط مستヱى الغヱヤكヱز بゅلدュ تュヱボ تポヤ الحسゅسれゅ بإرسゅل 

اれ معΑنる إلヴ الゅヰتف النゅボل الخゅص بゅلمرΑض الذほΑ ヵخذ عヴヤ الفヱر جرعる من اأنسヱلΑن . إشゅر

 るجرع ヴヤع ヵヱرة تحتΑصغ れゅف خزانゅث تضΑبح れゅسゅر هذه الحسΑヱتط ゆرゅتجرى اآن تجヱ

 るالمائم るبضخ الجرع ュヱボلخزان فتゅمن خال إبرة تتصل ب ュن داخل الجسボن تحΑلヱمن اأنس

حسゅس . Αヱمثل نجゅح تポヤ التجゅرゆ أما كبΑرا Αتعヤق به مئれゅ الماΑΑن من بنゅء عヴヤ إΑعゅز من ال

 . ヵلداء السكرゅن بΑبゅالبشر المص 

 るΑヱالدم るΑعヱاأヱ ゆヤأمراض الق るمعالج

 ゅن ، فمΑالعشرヱ ヵدゅرن الحボل من الヱد اأボالع るΑゅヰن ゆقر ヴإل るΑل البشرヱصヱ من ュالرغ ヴヤع

فヶ المゅئる من الヱفれゅΑゅ  1∼مسؤヱل اأヱل عن نحヱ زالれ أمراض الゆヤボ هヶ الゅヰجس اأكبر ヱال

 れゅボن طبヱتك ヴرجع إلΑ ゆヤボراء أمراض الヱ ヶسΑالرئ ゆف ، أن السبヱمن المعرヱ . ュلゅل العヱح

 ヶص فボن ヴإل ヵؤدΑ ゅمم ، ュدヤل るヤقゅن النΑΑالشراヱ るΑعヱلأ るΑヤالجدران الداخ ヴヤن عヱمن الده

るΑ الدュ المحمل بゅأكسجΑن الヱاصل إلヴ مرヱنる تポヤ اأヱعヱ るΑتصヤبゅヰ ، كمΑ ゅؤدヵ إلヴ نボص كم

خاヱ ゅΑأنسجる أعضゅء الجسヱ ، ュهذا بゅلتبعΑ るΑعمل عヴヤ  زゅΑدة ضغط الدヱ ュمゅزال الغمヱض 

 ポヤرار تボاست ュعد ヴال るΑالمؤد るΑسΑالرئ ゆゅاأسب るمعرف ヴヤاآن ع ヴن حتゅمΑخΑ るΑالدرا ュعدヱ

خطΑرة Αنجュ عنゅヰ حدヱث  الطبれゅボ الدهنヱ るΑتعرضゅヰ لヤتكسΑر المفゅجئ مسببる معゅヰ مشゅكل

 . るΑヱن الدمΑΑالشراヱ るΑヱانسداد اأدヱ るΑヱالدم れゅطヤالج 

:ヵمرض سرطان الثد るمكافح

  るΑكΑاأمر るΑヱاأدヱ るΑإدارة اأغذ れボافヱU.S.  Food and Drug Administration 

(FDA)  ュゅالع ヶ11≫ف∽  ュلゅالع ヶرة فヰاأكثر ش ヱنゅالن るΑヱأحد أد ュستخداゅح بΑالتصر ヴヤع

ヱ ح منذゅبنجヱ ュستخدΑ ثΑح ヵن الثدゅعاج سرط ヶف ،れΑذائع الص ゅΑرゅتج ゅحمل اآن اسمΑ ヵالذ

 . ゅヰΑヤء عゅضボالヱ ヵلثدゅب るΑنゅالسرط ゅΑداف الخاヰاست ヶن فΑالح ポذل
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 るΑالسرطان ュراヱالكشف المبكر عن اأ

حΑث ΑتュヱボΑ ュ جسュ اإنسゅن فヶ كل لحظる بتغΑΑر خاゅΑه الボدΑمヱ るإحالゅヰ بخاゅΑ جدΑدة أخرى 

 ، ゅヰء عنゅااستغنヱ ゅヰヤΑالمراد تبد るمΑدボال ゅΑع الخاΑاإحال هذه ، قتل جمヱ رΑΑالتغ るΑヤء عمゅأثن

 ヶهرة فゅالظ るمن الساس ュالرغ ヴヤعヱ .ュΑヤالس ュالجس ゅヰب ュヱボΑ るΑنΑتヱر るΑجヱلヱΑب るΑヤعم ヶف ポذلヱ

Αنヶ )طفرة( تポヤ المヰمる الرヱتΑنるΑ، إا أنه قد Αحدث فヶ ظرヱف معΑنる تغΑر أヱ انحراف ج
Genetic Mutation فشلΑ قد ヱلد، أヱأن ت ゆجΑ ا ヶدة التΑالجد ゅΑاد بعض الخاΑعنه م ュنجΑ ،

الجسュ فヶ قتل خاゅΑه الボدΑمる المراد تبدゅヰヤΑ بほخرى جدΑدة، ヱالتヶ تヱدヵ الヴ تヱلد "بؤرة 

るヤ سرطゅنるΑ" ا Αتعدى حجمゅヰ بضعる مΑكرヱمتراれ قヱ るヤΑヤالتΑ ヶصعゆ اكتشゅفゅヰ فヶ تポヤ المرح
 るΑنゅسرط ゅΑخا るنヱثر، مكゅتتكヱ هذه البؤرة ヱتنم ゅن مゅسرعヱ ، るبゅالمبكرة من اإصCancer 

Cells  ゆゅالمص ヱالعض ヶف ゅヰل るخمゅالمت ゅΑالخا ポヱヤسヱ るعΑطب ヴヤع عΑالسر ゅهヱتؤثر بنم ヶالتヱ

 ュرヱ نヱتك ヴإل ヵؤدΑ ゅمم ، ゅヰرة لヱゅء أخرى مجゅأعض ゅΑخا ヶف ヱنفسه أTumor  ، ヶنゅسرط

 ( . ≪≓كمゅ هヱ مヱضح فヶ الشكل )

(: مراحل تヱلد الヱرュ السرطانヶ.≪0شكل )

Αヱتضح من هذا ، أن عمるΑヤ اكتشゅف ヱتحدΑد بؤر الخاゅΑ السرطゅنヱ るΑانボسゅمゅتゅヰ خال المراحل 

る المبكرة من اإصゅبる تعد مسほلる صعبる تボنヱ ،ゅΑذلポ نظرا لصغر أحجュゅ تポヤ البؤر التヶ تفベヱ دق

 ゅكم るاضعヱالمتヱ ゅرة حجمΑالصغ ゅΑالخا ポヤفإن ت ュمن ثヱ ،ゅヰفゅاكتش ヶف るزة المستخدمヰاأج

 れثرゅن قد تكヱا تكتشف إا بعد أن تكヱ ポا تدر ポلذلヱ ، زةヰاأج るدق ベゅرج نطゅدة خゅن عヱتك
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 るمヰة مヱمثل خطΑ نゅأن الكشف المبكر عن السرط ヶف ポش るس ثمΑلヱ . ゅدهヱجヱ るنسب れزادヱ

 ヶف るΑسゅأسヱ れاゅح ヶإا ف ゅヰكشف عنΑ ا るΑنゅالسرط ュراヱاأ ュأن معظ ヴالعاج، نظرا إل

 ،るΑنゅالسرط ゅΑن من الخاΑΑعدة ما ヴヤع ヵヱتحت るضخم ュゅأحج ヴإل ゅヰمゅتصل أحج ゅخرة عندمほمت

 . ュمن الجس ゆゅالمص ヱلعضゅب ゅرهゅاستفحل انتش 

لتشخΑص المبكر لヤسرطゅن من ヱقد أتゅحれ تكنヱلヱجゅΑ النゅنヱ آفゅقゅ جدΑدة ヱإضゅفれゅ فرΑدة لعمれゅΑヤ ا
 るΑヱنゅالن れراヱヤالب ュسゅاد تعرف بヱمن الم るدمボمت るخال فئNanocrystals  ゅヰΑヤق عヤطΑ ヶالت

 るΑط الكمゅボالن " ュاس ゅضΑأQuantum Dots ュゅاحج ポヤتمت れالヱ "≒1  ュتخدΑت ヱ .نヱد ゅفم ヱنゅن

،  ュヱΑCdS سヤفΑد أヱ الكゅدم Cdseالنゅボط الكمるΑ أشبゅه المヱصاれ )مثل الكゅدمュヱΑ سΑヤنΑد 

ヱغΑرهمヱ )ゅالتΑ ヶتュ تحضΑرهゅ عヴヤ هΑئる حبΑبれゅ كرるΑヱ اأشكゅل ذاれ أبعゅد متجゅنسる، تتراヱح 

نゅنヱمتراヱ . れنظرا الヴ تدنヶ أحجュゅ تポヤ البヱヤراれ النゅنるΑヱ ، فإنゅヰ تسヱ≒1  ポヤ ≫أقطゅرهゅ بΑن 

تمتヤكゅヰ أヵ مゅدة سポヱヤ الذرة اأحゅدるΑ، ممΑ ゅؤهゅヰヤ لヤتمتع بخヱاص بصرヱ るΑمヱصヱلるΑ متمΑزة، ا 

 ュن عدゅلضمヱ أفضل るΑاص بصرヱخ ヴヤل عヱمن أجل الحصヱ .れصاヱه المゅأخرى أشب

 るΑヱنゅالن れراヱヤالب れゅبΑفإن حب るΑبشدة السم るفヱاد المعرヱذه المヰب ュتسمヤل ュالجس ゅΑتعرض خا
 ポالزن れداΑفヤمن س るنヱمك ヴلヱاأ るボن، الطبΑتボف بطبヤتغZnSヰف るبΑحبヤل るΑرجゅالخ るボالطب ゅأم ، ヶ

 ゅكΑヤΑدة السゅمن م るنヱمكSiO2 . 

 れゅنΑتヱل برΑتحم ュتΑヱPEG  ゅرهΑتحض ュتΑ ヱ るΑنゅالسرط ゅΑلخاゅب るصゅدة الخゅالمض ュゅاأجس

 .るΑرجゅالخ ゅヰأسطح ヴヤع ゆتترسヱ قヤتع ヶك れゅبΑالحب ポヤلت るΑرجゅاأسطح الخ ヴヤـ ع ゅΑヤمعم 

بعدهΑ ゅتュ حボن المصゆゅ بمحヱヤل Αحتヵヱ عヴヤ تポヤ الحبΑبれゅ، فإن اأجسュゅ المضゅدة المشتるボ من 

 ヴإل れゅبΑه الحبΑجヱت ヶرالمرشد فヱبد ュヱボت れゅبΑبسطح الحب るボلゅالعヱ るΑنゅالسرط ゅΑالخا れゅنΑتヱبر

مヱاقع الخاゅΑ السرطゅنるΑ بゅلجسュ دヱن غΑرهゅ من الخاゅΑ غΑر المصゅبヱ . るمن ثュ فعند تعرΑض 

لجسュ لمヱجれゅ من اأشعる تحれ الحمراء بゅستخداュ تボنるΑ الΑヤزر ヱالذΑ ヵعمل هذا عヴヤ إثゅرة تポヤ ا

 ヴヤعほبヱ ゅヰΑヤمحددا ع るطΑرة خرヱص ポبذل るΑهج معطヱفتت るΑنゅالسرط ゅΑلخاゅدة بヱجヱالم れゅبΑالحب

ヱ دقる أمゅكن تヱاجد الخاゅΑ السرطゅنヱ るΑانتشゅرهゅ بゅلعضヱ المصゆゅ ، مヰمゅ بヤغ صغر هذه الخاゅΑ أ

 ヶئل فゅه ュدボإحراز ت ヶاأثر ف るΑヱنゅاد النヱمن الم るالمستحدث れゅذه الفئヰن لゅقد كヱ . ゅأعداده れヤق

 ヶئΑر الجزΑヱالتصMolecular Imaging  ゅلمنゅده عヰشΑ ヵالذ ュراヱكشف المبكر عن اأヤل

 . ヵالثد ヶالمبكرة ف るΑنゅالسرط ュراヱالكشف عن اأ ヶف るصゅخ ،ュヱΑال 
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≒1

قذائف الذهゆ النانるΑヱ لقヰر السرطان • 

 ゆالذه れゅبΑذائف حبボته بΑتسم ヴヤح عヤاصط ゅم ، るنヱهذه اآ ヶف ゅمعنゅمس ヴヤتردد عΑ ゅرا مΑكث
 るΑヱنゅالنNano Gold Particles  ゅヰفゅاكتش ュث ،るΑنゅالسرط ュراヱاأ ヴヤء عゅضボال ヴヤع ゅヰدرتボب

 111≫/ مصطفヴ السΑد فヶ العュゅ  العゅلュ ، المصرヵ اأصل اأمرΑكヶ الجنسヱ るΑهヱ البرヱفΑسヱر

اابن(، ヱذلポ لجヱヰده المتمΑزة فヶ –المكرュ من قبل الرئΑس اأمرΑكヶ السゅبق)جヱرج بヱش 

 ュسゅب るΑالذهب れゅبΑالحب れقد ارتبطヱ . るΑنゅالسرط ゅΑلخاゅب ポفتヤلص لゅالخ ゆالذه れゅبΑف حبΑظヱت

مヱجるヰ لتصゆΑ الヱرュ الボذائف نظرا أنゅヰ تنطヤق عند حボنゅヰ بゅلجسュ مثل طれゅボヤ الボذائف ال

السرطゅنヶ فヶ مボتل دヱن غΑره من الخاゅΑ السΑヤمる . كمゅ أطヤق عヴヤ نヱع آخر من أنヱاعゅヰ العدΑدة 
 るΑヱنゅالن れゅالصدف れゅبΑح حبヤمصطNanoshell Particles  ヵالذ ヶالصدف ゅヰبΑترك ヴإل るنسب ،

Αشبه محゅرة كرるΑヱ الشكل .

سΑد.(: البرفسفヱر المصرヵ مصطفヴ ال√0شكل )

تحضΑر حبΑباれ القذائف الذهبるΑ معمΑヤا 

 るΑمヤع るد مدرسヱヰج ヴإل るΑヱنゅالن れゅصدفヤل るΑائヱالدヱ るΑالطب れゅボΑالتطب ヶف ゅالفضل دائم ゆنسΑ
، التヶ تعد الجゅمعRice University るرائدة بإحدى الجゅمعれゅ اأمرΑكヱ るΑهヶ جゅمعる راΑس 

 ゅΑجヱلヱل تكنゅمج ヶف ュلゅى العヱمست ヴヤرة عヰد اأكثر شΑد عدヱجヱ من ュالرغ ヴヤع ポذلヱ ،ヱنゅالن

 るΑذائف الذهبボال ポヤر تゅرجع ابتكΑヱ .ل نفسهゅلمجゅب るتمヰاأخرى الم るΑلمゅالع るΑمヤمن المدارس الع

اأستゅذة بゅلجゅمعる نفسNaomi Halas .ゅヰإلヴ البرヱفΑسヱرة  نヱΑゅمヶ هゅاس 



ヱاء النانΑمΑد أحمد   \كΑمج ヴد. لم .ュ.أ   るالرابع るヤاء  -المرحΑمΑالك ュヱヤكرباء -ع る510-∼510 جامع∝

≒6

(: البرヱفΑسヱرة  ناヱΑمヶ هااس∼0شكل )

 れن تمكنΑح  るنΑمع るΑنكゅكΑبم るΑヱنゅن るΑヱكر れゅبΑق حبΑヤمن تخ ヶالبحث ゅヰボΑرة مع فرヱفسヱهذه البر

:ヶلゅالشكل الت ゆبحس ヱ

(: رسュ تヱضΑحΑ ヶبΑن الخطヱاれ المعمるΑヤ لتحضΑر حبΑباれ الذهゆ النانるΑヱ لقتل ∝0الشكل )
.るΑالسرطان ュراヱاا

نゅنヱمتر .  11≓ـ ذاれ أقطゅر ا تزΑد عن  SiO2)أ(تحضΑر حبΑبれゅ ثゅنヶ أكسΑد السΑヤΑكヱن 

 れゅΑأمن )ポشبヱ قΑヤتع( لΑتحم )ゆ(Amines  るبΑحبヤل ヶرجゅالسطح الخ ヶلتغط るボヤمخ

 ゆلゅボال ュاس ゅヰΑヤق عヤطΑ ヶالت るΑヱنゅالن ゅكΑヤΑالسCore ヴヤع れゅΑاأمن ゆΑترس ゆكمن سبΑヱ .

れゅبΑن قدرة حبΑتحس ヴヤتعمل ع ゅヰأن ヶف ゅكΑヤΑالس れゅبΑلحب ヶرجゅالسطح الخ  ヴヤع ゆلゅボدة الゅم

.るΑヱالكر ゆالذه れゅبΑط حبゅボالتヱ ゆاجتذا
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≪1

 ヴヤع ゅرهゅد أقطゅد أبعΑا تز ヶالت るΑヱنゅالن ゆالذه れゅΑكر ゆΑجـ(ترس(≪  ュتΑ ヶالتヱ،مترヱنゅن

 ゆذه るボطب ポبذل るنヱمك るΑرجゅالخ ゅヰأسطح ヴヤع ゆتترس ヶك  .れゅΑنΑق اامΑعن طر ゅヰطゅボالت

.るΑبΑحب 

 るΑヱنゅالن ゆالذه るボطب ポد( تزداد سم( ゆΑالترس るΑヤلعم るحゅالمت るΑدة الفترة الزمنゅΑبز るالمرسب

 ヱنح ゅヰح سمكヱتراΑ るボΑرق れゅボطب るئΑه ヴヤع るΑع ذهبヱن درΑヱ1≫-1≓لتك  . れمتراヱنゅن 
فベヱ المدرعPEG  れゅ )هـ( تحمل برヱتΑنれゅ اجسュゅ مضゅدة لヤسرطゅن المراد معゅلجته 

ئق الذهゆ نحヱ مヱاقع الخاヱ ゅΑالتヶ تحضر معمゅΑヤ لترشد دقゅ (y)الذهبヱ るΑتكヱن بΑヰئる حرف 

 المصゅبる بمرض السرطゅن المراد معゅلجته.

 ゅكΑヤΑالس れゅبΑلحب ヶرجゅالسطح الخ ヴヤع るالمترسب ) るΑالدرع الذهب ( るΑالذهب るボتعمل الطبヱ

 1≓1عヴヤ امتصゅص مヱجれゅ الطゅقる الضヱئるΑ المヱجるヰ إلゅヰΑ عند طヱل مヱجヶ تبヤغ قΑمته 

.れمتراヱنゅن 

الボذائف الذهبるΑ، تحضر برヱتΑنれゅ اأجسュゅ المضゅدة من الخاヱ ゅΑفヱر اانتゅヰء من تحضΑر  

 ポヤد تشحن تΑااستعداد الج ポبعد ذلヱ . れゅبΑالحب るボسطح طب ヴヤع ゆث ترسΑح るΑنゅالسرط

الحبΑبれゅ فヶ محヱヤل لΑحボن به المصゆゅ، حΑث تュヱボ اأجسュゅ المضゅدة بتヱجΑه قذائف 

، دヱن غΑرهヱ ゅبعد مرヱر سゅعれゅ  الحبΑبれゅ لتحتل الحبΑبれゅ أسطح الخاゅΑ المصゅبる فボط

قるヤΑヤ )نحヱ سれ سゅعれゅ أヱ أقل( من حボن الボذائف بゅلجسヱ ،ュبعد التほكد من ヱصヱل هذه 

 ヶعゅإشع ュط كΑヤبدأ تسΑ ، ヶنゅالسرط ヱاقع العدヱم ゆヤق ヶف  るΑجΑااسترات ゅヰقعヱم ヴذائف إلボال

مゅكن نゅنヱمتراれ نحヱ اأ 1≓1ضヱئヶ من مヱجれゅ اأشعる تحれ الحمراء بطヱل مヱجΑ ヶبヤغ 

 れゅبΑص حبゅبمجرد امتصヱ . ئقゅثاث دق ヴヤد عΑرة جدا ا تزΑقص るΑبفترة زمن ،るبゅالمص

 るمن اأشع ュدゅボال ،ゅヰΑヤط عヤء المسヱالض るفΑذボヤل るΑرجゅالخ るボطبヤل るنヱالمك るΑヱنゅالن ゆالذه

تحれ الحمراء، سヱف تتحヱل الطゅقる الضヱئるΑ الممتصる بゅヰ إلヴ طゅقる حرارるΑ ، حΑث ترتفع 

درجる مئヱ ، るΑヱالتヶ تكヱن كゅفるΑ  ≫√أسطحゅヰ الخゅرجるΑ لتصل إلヴ نحヱ  درجれゅ حرارة

 ヴر إلΑالتدم るنسب れヤصヱ ثΑـ ح るΑنゅالسرط ゅΑالخا ベتحرヱ ヵヱلتك ゅمゅ11≓تم  . るئゅالم ヶف

ان اختゅΑر فヤزالذهゆ مヱفق جدا أن فヤز الذهΑ ゆتヱافق مع اأヱسゅط البヱΑلヱجるΑ بجسュ اإنسゅن 

ل تتعヤق بゅلتسمュ ،لذا فヱヰ صدΑق بヱΑلヱجヶ لإنسゅن الذヱ ヵا Αسبヱ ゆجヱده بゅلجسュ أヵ مشゅك

ΑستعΑن به منذ قدュΑ اأزل فヶ مجゅل طゆ اأسنゅن .
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≒

ـ الヘصل الثالث انابيゆ الكاربون النانوية ≪

عامةمقدمة  1ـ≪

انواع انابيب الكاربوラ النانوية :2-≪

الخواص العامة ≪ـ≪

ベ تحضير انابيゆ الكاربون ائطر√-≪

التヘاعاれ الكيميائية  ∼ـ≪

الヘوليريناれ  ∝ـ≪
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≪

الヘصل الثالث

≫-  ラالنانوية انابيب الكربو Carbon nanotubes 

  مقدمة عامة: ≓-≪

 るレفي س ラゅك るنويゅレلや ラبوゲムلや بيبゅف انゅكتشや メヱや ラや≒99≒  ゲيツتح るيヤヨلع ヵنوゅتج ثゅレك
やلゅらحث やلعヨヤي بشゲكS. Iijima  る بوやسطや るلعゅلم やليゅبゅني سوميوやيイيや Fullerene ゅヨلヤヘوケين 

NEC ،や في ゅドحوヤم ケتطو ゐギح ギقヱلتيやヱ りゲاخيや れやوレلس レヨツسيين  تتゅسや ف نوعينゅكتشや
 るنويゅレلや ラبوゲムلや بيبゅنや منヴلや るفゅاضゅب ゲヅやئ ゅヰقيتレتヱ ゅهゲيツق تحヱギيギتح  るئيゅيゴيヘلや ئصゅصガلや

ヱ في ゅヰレم キゅヘاستや るيヘمل كيゅعヨلや في ラゅانسや ゅヰイتレلتي يや れゅوثヤヨلや من ゅヰيصヤガتヱ るゃيらلや るقيレت
.るヘヤتガヨلや نعゅصヨلやヱ 

 ラや فヱゲعヨلや من ゅヨكヱ وヰبيب فゅانや ログكيب هゲخل في تギي ヵグلや ئيسيゲلや ゲصレلعや هو ラبوケゅムلや
 ヴヤع ヵف يحتوゲنع∝  ラوムلي るيヨهゅتس ゲصやヱや بعケや ラوムيヱ جيケゅガلや لغافや في れゅنヱゲتムلや

れゅらكゲヨلや فヤتガم  れやケク ラや فقط حيث ラبوケゅムلや من ラوムتت るنويゅレلや ラبوゲムلや بيبゅنや ラや .るويツلعや
ゅツيや るヘヤتガم ゲصやヱゅبヱ るヘヤتガم ケتب بصوゲتت ラبوケゅムلや،  من نوع ゲصやヱاや ラوムت ゅمギレفعsp2 

 ゅヰツمع بع るطらتゲヨلや ラبوゲムلや れやケク من れゅشتي ヱや ئحゅヘل صムبش ラوムي ヵグلやヱ فيتやゲムلや تجレفي
ゲصやヱاや ログヰل るイنتي ゲسムلや لヰسヱ هش ラوムي ヵグلやヱ عضらلや،  れやケグلや تيبゲت ラゅك やクや في حين

. やلعゅليる بصاキته ヱقوته يعゲففيレتج やلやヱ サゅヨلsp 3  ヵグبやヱゅصゲ من نوع 

 ヤماسالتركيゆ الكيميائي ل           ヤكرافيれ   والتركيゆ الكيميائي ل (:1شكل)

 ヱتムوラ بヰيりゅ( hexagonal lattice) سやギسيや れやケク るلケゅムبوラ بشムل شるムらتتゲتب في やلやゲムفيت 
ヱهゅレ يイب やاشや ロケゅلや ラや ヴلطらقه やلوやحロギ من やلやゲムفيت تسや ヴヨلゲムفن ، شيتヱや れゅ شやゲئح

Grephenن لムヨل. يム るيحゲكيب  شやゲت ラوムلت ゴلゅف ケギنゅف ンقو るسطやبو ゅヰفやゲヅや تف منヤت ラや
ゆوらانゅيه بらش るنيやسطوやコゅتヨتヱ ،  ب ログه ヴヤق عヤヅやヱ ゲيんムب ゅهゲعن قط ギيゴي メوヅヱ ヵنوゅن ゲقط

 )るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや( كيبやゲلتやヱ كيبゲلتや لكグكヱ سيやギلسや يムらلشや كيبゲلتや やグヰل るイنتي
ヰل るヨヰئص مゅونت خصムني تやاسطوや るئيゅبゲヰكヱ るضوئيヱ るيケやゲحヱ るムنيゅムمي ゅヰレبيب مゅانや ログ

ュゅヨاهتや ゲんب كらلسや やグヰلヱ るليゅلعや るلسطحيや  ゅヰحتゅسヨل るイنتي コやゴامتや ئصゅلك خصグكヱ ゅヰب . 
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≫

Type of Carbon nanotubes :انواع انابيب الكاربوラ النانوية 2-≪

فゅنه تレشや ゅنوやع مガتるヘヤ من やنゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويヵや る  ،نتيるイ لتゲتيب や れやケクلケゅムبوや ラلガヨتヤف
 ヱや لطويلや ゅヰレمヱ ケやギイلや りキギمتعヱ ケやギイلや るئيゅレث ゅヰレمヱ ケやギイلや るيキゅحや ゅヰレヨكيب فゲلتゅب るヘヤتガم ゅヰنや

 れゅيゅヰレلや قヤغヨلや ヱや ゥتوヘヨلや لكグكヱ ゲلقصيや. 

Single- Walled CNT(SWNTs) انابيب الكاربوラ احاキية الجدار :≓ -2-≪

 ケギنゅف ゲصやヱا るイنتي ゅヰسヘن メفين حوやゲムلや ئحやゲفقط من ش りギحやヱ るقらヅ فゅヘلتや وع منレلや やグتج هレي
فゅلヱ ゴهي تحتوヵ عヴヤ ثاثや るنوع بゅاعتキゅヨ عヴヤ تゲتيب や れやケクلケゅムبوラ في やلشるムら حيث يتم 

りギلوحや れゅヰイمت メمن خا れやケグلや ログتيب هゲعن ت ゲيらلتعや(n, m) . 

.[e.g. zig-zag (n, 0); armchair (n, n); and chiral (n, m)]

(n, m)من خاメ متや れゅヰイلوحやりギلケゅムبوラ في شيت やلゲムفن  تゲتيب れやケク  (:≫شムل )
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(メヱギب≓ج るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや عやانو るمゅلعや ソやوガلや :)ゅ.ゅيやヱゴلやヱ れゅヰイتヨلや ヴヤع キゅヨاعت

ArmchairChiralZig-Zag
 キやتج موレيるنيギمع れゅヘص  れやク 

るيゴヤف ヱや 
 ロゅらشや ヱや れやゴヤف ロゅらشや تجレي

れموصا 
 ロゅらشや ヱや れやゴヤف ロゅらشや تجレي

れموصا 
θ = 30oθ < 30oθ = 0o

n= mn>0, m>0n>0, m=0
(n,n)(n,m)(n,0)

やゲヅや ラやヱف هや やグلレوع مムヨن ラや تムوゅレ،  ラنويやるلنゅبيب やلケゅムبوや ラيعتゲら هや やグلレوع هو や メヱやنوやع 
 るسطやبو ラوムتت るقヤغヨلや れゅيゅヰレلや ラや )るسيゅك れゅيゅヰن ラوムق ) حيث يヤغヨلや ヱや ゥتوヘヨلや وعレلや من

( ラبوケゅムلや من るسيやギس ヱや るسيゅヨكيب خやゲيج من تゴم (pentagons with the hexagons 
 ≡∝る كヱゲيる تتムوラ من ヱسらب クلك تムوや ラلヤヘوケين やلヵグ يムوラ شらيه بゅلりゲム فヰو عりケゅら عن جゴئي

 るسيゅムلや れゅيゅヰレلや ログه ラや.りゲムلや قヤلغ るسيゅヨخ りギحやヱ りギحヱヱ るسيやギس れやギحヱ لムبش ラبوケゅك りケク
.りギاكسや ゅヰレه مヘヤتガم ベゲبط ゲسムت ラや نムヨي 

.(: صوりケ جゅنらيやヱ るمゅميる لヘヤولوケين≪شムل)

 メمن خا るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや ゲقط ケやギمق ゆゅحتسや نムヨيヱ.るاتيや るلキゅعヨلや

a is constant equal to 0.246 nm



جامعة كرباء -عヤوュ الكيمياء  -المرحヤة الرابعة   د  أ.ュ. د. لمى مجيد أحم \كيمياء النانو

∽



جامعة كرباء -عヤوュ الكيمياء  -المرحヤة الرابعة   د  أ.ュ. د. لمى مجيد أحم \كيمياء النانو

∝

[zig-zag (n, 0); armchair (n, n); and chiral (n, m) ].تゲتيب(: √شムل ) 
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 Multi-walled CNT الجدران متعدد نبوبياا النانوヵ الكاربون ≫-≫-≪

(MWNTs) 

تレتج من やلتゅヘف らヅقれゅ عギيりギ من やلやゲムفيت حوメ نヘسゅヰ بوやسطる قوン فゅنケギ فゅلヱ ゴتوجギ بتゲكيらين 
( ヱهي تتムوラ من شやゲئح عギيりギ من Russian Doll modelنヨوや ァクلヤعや るらلヱゲسيる ) やاメヱ هو

やゲムلやりゴكゲヨمت れゅنやسطوや لムتب بشゲمن ، فيت تت ギحやヱ عن شيت りケゅらهو ع ゲاخや ァクوヨレلやヱ
 حوメ نヘسる عりギ مれやゲ فيムوラ بグلك شらيه بゅلゲイيや.りギلやゲムفيت يヤتف 

(: نموذج اللعبة الروسية والورベ الملヘوف كاشارة الヴ انابيل الكاربون النانوية متعددة ∼شكل )
 .الجدران

نابيب الكاربوラ النانوية :االخواص العامة   ≪-≪

  General Properties of carbon nanotubes

بصوや りケلガصゅئص やلヨيゅムنيムيる انゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويる تعتギヨ : الخواص الميكانيكية ≓-≪-≪
 .ラبوケゅムلや れやケク بين ゲصやヱاや るيعらヅ ヴヤع るصゅخ ラوムتヱ يهらبيب شゅانや ログبط في هやゲلتや るيムنيゅムمي

فعギレمゅ تتحや れやケク ギلケゅムبوラ مع بعや ゅヰツلらعض  ،بヨيゅムنيムيや るلتやゲبط やلヨوجوりキ في やلやゲムفيت
 pمع ケヱやبتゅلين من  sمن نوع يتムوラ بゅشتケヱや ポやゲبتメゅ  فゅنゅヰ تゲتらط بتイヰين  لتムوين やلやゲムفيت

 れاゅبتケヱや るوين ثاثムلت sp2   るيヱやゴب るレイヰم≒≪≡ ヵستوヨلや في،  ラوムلتي تや ゲصやヱاや ラや حيث
في やلヨستوヵ تムوラ من نوع سヱ ゅヨムهي やヱやصゲ تسゅهヨيる قويる تゲبط بين や れやケクلケゅムبوラ في 

 りキصاヱ りقو ゅشレلك تグل るイنتيヱ ヵستوヨلやل るليゅعれاゅبتケヱや ラや .بيبゅانや ログヰp  ラوムت るقيらتヨلや
や ァケゅخ ラوムلتي تやヱ ヵゅمن نوع ب ゲصやヱや تجレلت ゅヨムس ゲصやヱや ヵمستو ヴヤع るيキوヨع ラや .ヵستوヨل

 ラوムي ゲثゅلتや やグن هムلヱ りケヱゅイヨلや れゅقらطヤل ヵゅب ゲصやヱや مع ゲثゅتت りゴكゲヨمت ゲلغيや ヵゅب ゲصやヱや
 .ゅヨムس りゲصや ضعف منや 
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≫-≫-2: りالقو

 れやケク تيبゲت ヴヤلك عグكヱ كيبゲلتゅب れゅلتشوهや يعコتو ヴヤع ギヨتعت るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや りقو ラや
 るمヱゅمن حيث مق るヘتشムヨلや キやوヨلや صابه من بين ゲんاكやヱ ンاقوや ゅヰنや حيث .るムらلشや في ラبوケゅムلや

 やヱصや ゲلقويや るلتي تゲبط بين や れやケクلケゅムبوラ حيثやاやلشヱ ギمعゅمل やلヱゲヨنやヱ るلتي تレتج بسらب 
 ヴلや りゲらتガヨلや بيبゅانや ギحや りت قوヤصヱ∝≫ يكム. メゅムسゅبゅ 

≫-≫-≫ : りキالصا

りキصا ゲんاكや サゅヨلや ゲらيعت،  ヴلや るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや يتم ضغط ゅمギレن عムلヱ≪√ يكム メゅムسゅب ゅ
 ゅبゅسム. メゅムيك ≫∼≓-≫∝ مننゅヰ سوف تレتج مりキゅ شギيや りギلصاりキ تصل ゅف

الحركية :√-≪-≪

やنゅبيب やلケゅムبوラ متعや りキギلケやギイ بحيث や ラやلطらقや れゅلやギخヤيる يムヨن ラや هや ログلゅガصيる مるヨヰ لレوع 
 تゴレلق بصوりケ مゲنる بحيث يムヨن やاستりキゅヘ مゅヰレ في تصレيع やصغゲ محケやヱキ ポゲ في やلعゅلم.

الخصائص الكهربائية :∼-≪-≪

 ゲتؤث ゆوらانや やグه るيレب ラゅف るنويゅレلや بيبゅانや ラوムفه يゅヘلتゅب ヵグلや فينやゲムヤل ギيゲヘلや كيبゲلتや بらبس
 りギلوحや るイمت ヴヤع キゅヨاعتゅله ب るئيゅبゲヰムلや ئصゅصガلや ヴヤع(n,m)ف ، るヨنت قيゅك やクゅn=m  ラゅف

るيゴヤف れゅヘتع بصヨيت ゆوらانや،  るヨنت قيゅلو ك ゅأمn − mゅレلや ゆوらأنや ラف ، فإゅأضع るهي ثاث ヵنو
ムــيイف やク ه موصالらش ラمــوヱ りٍゲصغي ベゅنط りٍيــوムيケأ るنويゅレلや بيبゅأنや كل ラلــن ثم، فإムلشや る 

(n = m) ( るنويゅレلや بيبゅأنや ラوムفي حين ت ،るٍنيギ9(، )√.∝هي مع.≒ ٍれموصا ロゅらإلخ أش ،).

Basic hexagonal bonding structure for one graphite layer (the graphene sheet!) ; carbon nuclei shown as filled circles, out-ofplane 
p-bonds represented as delocalized ~dotted line!, and s-bonds connect the C nuclei in-plane. 
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ゲヅ يعヨج ラやئや بيبゅانやヱ るヤوصヨلや بيبゅانや يج منゴتج مレبيب تゅانや ログه ゲيツق تح るヤوصヨلや ゲلغيや
ゲヅ ギلك توجグئلや هらش ヱや るヤبيب )موصゅانや فقط من ギحやヱ نوع ヴヤع メحصوヤل れゅイلゅمعヱ ق

ゲلطや ログمن ه )るヤئموصやق هي: 

 るらبيب شゅانや تجレلك سوف تグبヱ ヵئي قوゅبゲヰك ケゅتي るسطやبو るヤوصヨلや るنويゅレلや بيبゅانや ゲيガらت
メ خゅصيや るانゅبيب やلゴヤヘيヱ るكグلك يムヨن فصل هや やグلゴヨيج من やانゅبيب من خا .やلヨوصるヤ فقط

 حيث やنゅヰ قりケキゅ عラや ヴヤ تتゅكسギ لتتحوや メلや ヴلレوع شらه やلヨوصل .

الخصائص البصرية :∝-≪-≪

るسやケキ نムヨبيب  يゅلان るيゲصらلや ئصゅصガلやメص من خاゅامتصやるي やラゅمやケ るفيゅمطيヱ،  ログه ギتعヱ
 るنويゅレلや بيبゅانや るنوعي ギيギهم في تحゅتس ラや نムヨحيث ي るعيゅレلصや るحيゅレلや من るヨヰئص مゅصガلや

ギتح メلك من خاクヱ るイتゅレلやي.るيらكيゲلتや ゅヰشف عن عيوبムلやヱ ゅヰبوني لケゅムلや ンحتوヨلや ギ 

≫-≫-7: コخصائص اامتزا

コゅتヨت  るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنやゅヰونムم بや تستطيع るميゅمس れゅنやسطوや ゅヰسطح ヴヤع れゅらكゲヨلや コやゴت
 لムونゅヰيعتギヨ عヴヤ حイم やلヨسゅمヱ れゅشヱ ゅヰヤム لラやヱ ゅヰ هや やグلتやギخل بين やلゲヨكやヱ れゅらلسطح やلصヤب

りギيイلや りコゅヨلや キやوヨلや من ゅヰヤعイي ゅヨم りゲيらك るسطحي るحゅك مسヤتヨتクや ،  لんم れゅوثヤヨلや るلやコل اヨتستع
.るゃيらلや من パゅらاصやヱ るヤقيんلや ゲصゅレلعや 
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≒≡

ベ تحضير انابيゆ الكاربون ائطر√-≪

 ギتوج りギعゲヅئやبيبゅانや ログه ゲيツق لتح،  ゅヰレムلヱفヤتガتج تゅレلや ゆوらانや るول ،من حيث نوعيヅヱ ،ه
 ゆوらانや وヨن るيヤヨلع るمコلاや فヱゲلظや لكグكヱ ロゲقطヱ. 

   Arc-dischargeتفريغ القوサ الكهربائي : ≓-4-≪

やجやゲء やلتゲヘيغ やلゲヰムبゅئي اقطゆゅ من  やثゅレء ،≓99≓ماحظヱ るجوや キانゅبيب やلゅレنويる في سるレ تم 
やفيتやゲムل  ギレع ケやギقヨئي بゅبゲヰك ケゅتي ケやゲمや≒≡≡ ゲيらمや،  ァゅنتや هو るيヤヨلعや ログمن ه ギلقصや ラゅكヱ

 やلやゲムفيت في やاقطゆゅ بسらب やلحや りケやゲلعゅليや るلゅレتるイ من やلتゲヘيغ حيث يستゅمケ، ヴينلوやلヘو
تعتゲら هや ログلطゲيقや るاヱلヴ اكتشゅف やانゅبيب やلケゅムبونيや るلゅレنويヱ るنسや るらانتァゅ لゅ ヱ ログヰئي،やلゲヰムب

% من やلوや ラコلヤムي ヱهي تレتج やنゅبيب نゅنويる بレوعيや ゅヰحキゅيや るلヱ ケやギイمتعや≫≡  りキギلطゲيقる حوやلي 
 ヴلや تصل メوヅゅبヱ ケやギイلや∽≡ .るيらكيゲت ゆقل عيوゅبヱ ゲمت ヱゲムيゅم 

   Laser Ablationالتذرية الليزرية :4-2-≪

 ،るيقゲلطや ログفي هるليゅع るيケやゲح るجケギب ラوムي ヵグلや علゅヘヨلや فيت فيやゲムلや ضعヱ خ  ،يتمツي ゅهギبعヱ
بعギهゅ يتم تسヤيط  ،やاヱكسイين やلヵグ يسらب عيوゆ بゅレئيやるلغや コゅلゅガمل やلや ヴلゅヘヨعل لヤتヤガص من 

ت やلギヰف مゅヨ يؤや ヵキلヴ تガらيヱ ロゲمن ثم يتんムف عヴヤ سطح やاعや ヴヤلヤيや ケゴلゅレبض عや ヴヤلやゲムفي
 るらتصل نسヱ لسطحや ヴヤع ケتتطوヱ وヨレلتي تや るنويゅレلや بيبゅانや تجレيヱ キゲبや ラوムي ヵグلや علゅヘヨヤل

% من やلوヱ ラコكグلك يムヨن やلسيطりゲ عヴヤ قطや ゲانゅبيب  ≡や7انتァゅ في هや ログلعヤヨيや るلヴ حوやلي 
 りケやゲ في やلゅヘヨعل .やلゅレتるイ من خاや メلتحムم بケギجや れゅلح

(:やلتケグيや るلヤيケゴيる لتحツيや ゲنゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويる∝شムل )
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 Chemical Vapor Depositionلترسيب الكيميائي للبخار :ا ≪-4-≪

ムوラ من やلレيムل や ヱやلムوبヤت يحコゅヘ غゅلゅら مゅ لや يتم في هや ログلطゲيقる تヰイيケ ゴكيりゴ مع らヅقる من جسم
ヱや يムヨن やستキ ュやギガقゅئق نゅنويる لや ログヰلعゅレصヱ ゲبعギهゅ يتم ضخ نوعين  ،や ヱやلحギيヱや ギ مゴيゅイ مヰレم

 ،ヱや هيヱケギجين や ヱやمونيゅ غや コゅاケكوやラلغや コゅلゅガمل やヱلヵグ يムوラ  :من やلغや コゅلヴ حや りゲイلتゅヘعل
ュギガعل انهل يستゅヘلتや  るفゲين من غイكسヱاや キゲين طイكسヱاや キجوヱ りゲيらك るئيゅレب れゅب تشوهらيس .

 ゅمや نيゅんلや コゅلغやفや وヰ ヱや ينヤاستや لんم れゅبونケゅكヱケギيヰلや من ラوムي ギفق ラبوケゅムلや ヴヤع ヵヱゅلحや コゅلغ
 りゴكيゲلや في りケやゲلحや れゅجケキ عゅヘتケا るイنتيヱ ラبوケゅムلや ギكسيヱや メヱや ラوムي ギق ヱや ラゅんايや ヱや ラゅんيヨلや

نه يؤや ヵキلヴ تムسيゲ غや コゅلヰيヱケギكケゅبوラ فيレتج やلヰيヱケギجين やヱلケゅムبوラ بحيث やヱゅ ラやلゅヘヨعل ف
عや ヴヤلゲكيや りゴلケゅムبوラ في حين يتゲسب  ،やلや ヴلァケゅガ بوやسطや るلغや コゅلゅガمل やلヰيヱケギجين يحヨل

 ゅヰولヅ キやキゴيヱ ギبع ゅヨفي ケتتطوヱ وヨレلتي تや るنويゅレلや بيبゅانや ラوムلي ギعゅسヨلや ملゅلعや سطح ヴヤعヱ
  .ن خاメ حイم キقゅئق やلعゅمل やلヨسゅعヱギيムヨن やلسيطりゲ عヴヤ قطゲهゅ م

やلムيヨيゅئي لケゅガらヤ لتحツيや ゲنゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويる(:やلتゲسيب 7شムل )

ヱت ギوجラゅيتムنيゅムمي  ゲيツلتحCNT や ゲらع れやケク ラوムت るيヤヨع ヴヤع ギヨتعتヱ ،ئيゅيヨيムلや سيبゲلت
やلヨسゅعギ، حيث تتや ゆヱグヨلケゅムبوやヱ ラلتي تや メゴレسヘل やنらوや ゆلムوケやتゴ لتاقي キقゅئق やلعゅمل やلゲヨسب 

 やلヨسゅعギ بや れやケグلケゅムبوラ، سوف تظゲヰ ميゅムنيムيتين: فيه لムونه بحゅلる مレصヱ ロゲヰعギレ تشらع やلعゅمل

يムوラ تاصق やلعゅمل やلヨسゅعギ مع やلسطح やلسゅنや ギكゲら من تاصق  ميكانيكية التحوメ ااساسي:-≓
.ギنゅلسや عن やギبعي ラبوケゅムلや れやケク وヨレست グئギレع ،ギنゅلسや مع ラبوケゅムلや れやケク 

انبوゆ كوارتز
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≒≪

لتحツيや ゲنゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويる ميゅムنيムيや るلتحوや メاسゅسي(:∫شムل )

やلヨيゅムنيムيや るاヱلヴ، حيث سيゲتヘع やلعゅمل やلヨسゅعギ  نحو  تムوラ عムس:النمو الراسيميكانيكية -2
 れやケク るヅゅبوس ヴヤاعやسيبゲلتや ゲヨيستヱ  ラبوケゅムلや. 

لتحツيや ゲنゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويる ميゅムنيムيや るلヨレو やلやゲسي(:9شムل )

Chemical methodsكيميائية :الق ائطرال  4-4-≪

ゲلطや ログئهやفنゲムلや ヴلや هヤتحويヱ فيتやゲムلや りギكسや ヴヤع ギヨق تعت  りギمل مؤكسやعو メمن خا ギيゅكسヱや
 るヘヤتガمゲلطや ختافゅئبや.لكグل るイنتي るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや ラوムق فتت ゲلطや ログهヱئや ق هي

(Brodi, Staudemaier, or Hummer ). 

≒- (Brodi and Staudemaier يكゲتレلや مضゅحヱ ュسيوゅوتらلや れやケوヤيج من كゴم ュギガيست )
 .やلゲヨكゴ كعゅمل مؤكسギ لやゲムヤفيت

يستュギガ مゴيج من بゲمや れゅレムレلらوتゅسيوヱ ュحゅمض やلゲらムيتيك  Hummer )في حين)  -≫
. ゴكゲヨلや

Base Growth: Catalyst remains bound to substrate ااساسي メميكانيكية التحو

Tip Growth: Catalyst is lifted off substrate  النمو الراسيميكانيكية
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≒≫

التヘاعاれ الكيميائية  ∼ـ≪

انابيب الكاربوラ النانوية : فتح ≓-∼-≪

OPENING OF CARBON NANOTUBES     

ラや  ي يتم فتحムلヱ れゅيゅヰレلや قヤغヨلや ヱや ゥتوヘヨلや وعレلや من ラوムت ラや نムヨم ラبوケゅムヤل るنويゅレلや بيبゅانや
هや ログلゅヰレيれゅ يتم بوやسطや るاكسりギ بゅستعメゅヨ عوやمل مؤكسりギ مガتヱ るヘヤنتيるイ لグلك سوف تレتج 

 تتم عヤヨيや るاكسりギ بゅستعメゅヨ عوやمل مؤكسりギ غコゅيヱや る مゅイميع فعゅلる في やゲヅやف هや ログانゅبيب.
 ゅヨヰレيج مゴم ヱや يتيكゲらムلや مضゅح ヱや يكゲتレلや مضゅل حんم りゴكゲمض مやحو ュやギガستや نムヨفي るヤئゅس
 れゅموجヱや るلصوتيや ベوヘلや れゅوجヨلや メゅヨستعや ヱや ギلتصعيや るيヤヨع メゅヨستعゅبヱ ギمل مؤكسゅكع
 りギكسや ヴヤل فقط عヨا تع ゴكゲヨلや يكゲتレلや مضゅح メゅヨستعゅب ギلتصعيや るيヤヨع ラや .يفヱヱゲムيゅヨلや

 ゅツيや بل ゆوらانやانや ゲقطヱ メوヅ メやゴختや ヴヤل عヨتعら تحطيمヱ شيمヰت ヴヤل عヨلك تعグكヱ ゆو
 نゅبيب やلケゅムبونيる متعや りキギلや.ケやギイا

(: やنوやع من やنゅبيب やلケゅムبوや ラلゅレنويる مガتや るヘヤلゅヰレيれゅ.≡≓شムل )

ゲلطや ئكلや من ログهヱ りヱゅقレلや من るレمعي るجケキ れやク ラبوケゅムヤل るنويゅレلや بيبゅانやゲيツلتح るمギガستヨلや ق
حツيゲ تやلや るヨヰヨلتي تؤثゲ عヴヤ تطらيقれゅ هや ログانゅبيب やلガヨتるヘヤ فقギ يتムوラ خاメ عヤヨيや るلやلヨشゅكل 

れゅشيتヱ ケوヤらمت ゲغي ラبوケゅك  ゲيツلتحや るيقゲヅ في ュギガستヨلや ヵゴヤヘلや ギعゅسヨلや ملゅلعやヱ فيتやゲムلや
ゲلطや همや ين. منケوヤヘلや لكグكヱئや るلقويや りギاكسや بيب هيゅانや ログه るقيレلت るفヱゲعヨلや るعيゅレلصや ق

 .ゆوらانや كيبゲتヱ るيレب ヴヤع ゲا تؤث ゅヰمض انゅلحや キبوجو ギلتصعيや るيレتقヱ 

≒-りااكسد Oxidation   :

やلشوやئب  هやコلや るلشوやئب ヱتレقيや るانゅبيب やلゅレنويや るحキゅيや るلヱ ケやギイخゅصتعتゲヅ ゲらيقる جيりギ ا
ヱ るبونيケゅムلやلやギعゅسヨلや ملゅلعや عن るイتゅレلや ئبやشو،  りキوجوヨلや ئبやلشوや りギكسや ヴヤل عヨبحيث تع

ヱ ゅツيや ケやギイلや るيキゅحや るنويゅレلや بيبゅانや りギكسや لكグكヱ.るيقゲلطや ログئ هヱゅمن مس りギحやヱ ログن  هムلヱ
ラゅلحظ فや من حسن ゆوらانゅحق بヤلتي تや ケやゲاضや في ゐギلتي تحや قل منや ラوムت ヵنوゅレلや ئبやلشوや 
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≒√

 ゅツيや نムヨي ヵグلや ゲيツلتحや るيヤヨع メخا ュギガستヨلや ギعゅسヨلや ملゅلعや مع るفقやمتو ラوムت るيقゲلطや ログهヱ
 るجケギب ギヨتعت るيقゲلطや ログه るجيゅنتやヱ りءゅヘك ラやヱ لوقتや سヘفي ن ギمؤكس ギعゅمل مسゅل كعヨムي ラや

やヱلعゅمل やلヨؤكسヱ ギكグلك  ،コヱمن やاكسや، りギلヨحتوや ンلや: ヵゴヤヘلعوやمل مゅヰレ كらيりゲ عや ヴヤلعギيギ من
ヘلや ンحتوヨلや ラや حيث .りケやゲلحや るجケキヤخゅي ラや بイي ヵゴケゅらاعتやゲظレب グ ギعゅسヨلや ملゅلعや ラوムل

 ヴヤع りゲلسيطや بイلك يグكヱ りギاكسや منコ ヴヤع ゲلي يؤثゅلتゅبヱ ゅツيや ギمل مؤكسゅل كعヨيع ヵゴヤヘلや
りケやゲلحや るجケキ، تゲت ゅمギレمنانه ع ヴヤاع りケやゲلحや るجケキ عヘ∝≡≡  بيبゅانや ラゅف るويゃم るجケキ

 بعヱ ュギجوや キلعゅمل やلヨؤكسギ بヘعل やاヱكسイين やلヨوجوキ في やلヰوやء. やヴلゅレنويる لケゅムヤبوラ تتゅكسギ حت

 :                                                                      Acid treatment المعالجة بالحامض-2
هや ログلطゲيقる اやコلや るلعゅمل やلヨسゅعや ギلヵゴヤヘ بゅستعや メゅヨلحゅمض ヱلムن قらل クلك فラゅ تستعヨل    

やلゴヤヘ يイب ラや يムشف やمュゅ فعل やلحゅمض ヱيتم クلك بوやسطる عヤヨيや るاكسヱや りギ بゅستعメゅヨ  سطح
やلヨوجや れゅلヘوや ベلصوتيる حيث やنه عギレمゅ يتم やستュやギガ حゅمض やلレتゲيك فゅنه يؤثゲ فقط عや ヴヤلعゅمل 

ヱ ヵゴヤヘلや ギعゅسヨلや ゅمギレن عムلヱ ンゲاخや ラبوケゅムلや ئقゅقキ ヱや るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや ヴヤع ゲايؤث
. ラبوケゅムلや ئقゅقキヱ るنويゅレلや ゆوらانや ヴヤيل عヤل قムبش ゲنه يؤثゅيك فケوヤكヱケギيヰلや مضゅح ュギガيست

≫-ベالحر Annealing      :

キ ュやギガستゅب ゅヰفي ゆلعيوや るらتقل نسヱ るنويゅレلや بيبゅانや تيبゲت キゅليه يعゅع るيケやゲح れゅجケ∫7≫-
هや ログلケギجや るلعゅليる تسらب تحヤل حヵケやゲ لケゅムヤبوや ラلやゲムفيتي ヱكグلك فゅنゅヰ تسらب . كヘヤن ≪7∫≓

.ゴヤヘلや ケゅヰنصや 

Ultrasonication استخداュ الموجاれ فوベ الصوتية-4 :

 れゅعヨイلتや ラや بحيث るلصوتيや れゅوجヨلや るسطやبو れやコやゴاهتや ュやギガستゅب るقيレلتや يتم るيقゲلطや ログفي ه
 りゲيらك るجケギب ギヨئق يعتゅقギلや ログفصل ه ラやヱ ゲتشレتヱ ゅヰツصل عن بعヘレسوف ت るنويゅレلや ئقゅقギلや من

グヨヤيب تゅثيゲ كらيゲ عヴヤ فصل やلゴヤヘ لや れゅらلヨستギガمる بحيث や ラやلسطحي やヱلムوやشف やヱلグヨيشギ عや ヴヤل
 りゲشレヨلや بيبゅانや ラや بحيث ュギガستヨلや يبグヨلや في ゆوらانや るيケやゲستقや ヴヤع キゅヨاعتゅبيب بゅانや عن

るヤツヘヨلや يヰلك فグلヱ れحواムلや في るيらنس るيケやゲستقや れやク ラوムمض تやلحوや ュやギガستや るلゅفي حヱ .  ラや
ギヨتعت るنويゅレلや بيبゅانや りヱゅنق  ラوムت ゅمギレمض فعゅحヤل チゲلتعや りゲفت ヴヤلعや ヴلや ヵキنه يؤゅف るヤيヤق りゲتヘ

. ゆوらئي لانゅيヨيムلや لقطعや るيヤヨع ヴلや ヵキلك يؤグف チゲلتعや りゲفت りキゅيゴن بムلヱ فقط ゴヤヘلや ラゅبヱク 

    Magnetic Purification :التنقية المغناطيسية-∼

ギعゅسヨلや ملゅعヤل るيسيヅゅレمغヱゲيヘلや ئقゅقギلや るلやコا るيقゲلطや ログه ュギガلق  ،تستゅع ァゴحيث يتم م
 ュلسيوゅムلや れゅبونケゅل كんم るويツاع るنويゅئق نゅقキ مع ラبوケゅムヤل るنويゅレلや بيبゅانやヴلや チゲتع 

م やلヨوجや れゅلヘوや ベلصوتيる اやコلや るلギقゅئق やلヘيヱゲمغヅゅレيسيヱ るبعギ سヤسるヤ من やلヨعゅلや れゅイلムيヨيゅئيる يت
.ケやギイلや るيキゅحや るبونيケゅك るنويゅبيب نゅنや ヴヤع メلحصوや 
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≒∽

       Micro filtration الفلترり المايكرヱية:-∝

 れゅيヨمع كي ケやギイلや るيキゅحや るنويゅレلや ラبوケゅムلや بيبゅنや ئق حيثゅقギلや مイح ヴヤع るيقゲلطや ログه ギヨتعت
やلケゅムبوや ラلゅレنويる تレحصゲ من خاや メلヤヘتゲ في حين やلギقゅئق やاخンゲ من やلゴヤヘ قヤيるヤ من キقゅئق 

 .ケين تグヘレ من خاや メلヤヘتゲلوやヱلヘو

                 Functionalisation تعويض مجاميع فعالة-7

るنيゅبヱク ゲんكや るنويゅレلや بيبゅانや جعل ヴヤع るيقゲلطや ログه ギレتست  メゅخキや يقゲヅ لك عنクヱ ئبやلشوや من
やانらوヱ ゆبや ログヰلطゲيقる يصらح من やلسヰل فصゅヰヤ عن やلشوやئب やلغيゲ  عヴヤ فعゅلる معيるレ مゅイميع

ヱبعや ギكメゅヨ عヤヨيや るلツヘل فゅنه يムヨن やコやلや るلゅイヨميع やلヘعゅلる بسヰولや   るلヤヘتやク،りゲئるら عن ゲヅيق 
 るيケやゲلحや れゅイلゅعヨلや メلك من خاクヱ ( ينガلتسゅب るيヤヨعannealing) . 

Fullerene الヘوليريناれ ∝ـ≪

   ラبوゲムヤيب لゲغ ヵنوゅكيب نゲت،  ュゅ9≓أكتشف ع∫∽ュヱ ، الستينيعرف بالكاربون C60 ،  نظرا
ذرة كاربون، حيث ترتبط كل واحدة منヰا بثاث ذراれ  ≡∝لكون الجزヵء الواحد منه يتالف من 

 ≓مماثلة من الكاربون. يكون الヘولورين بヰيئة هيكل هندسي كروヵ الヰيئة يبلغ قطرة حوالي 
 ヴعل ヵا  ≫≪نانومتر، حيث تحوヰوجه خماسي لتتشابه في  ≫≓وجه سداسي و  ≡≫وجه من

ヰرها مع مظヰمظ ュتحضير اقتصادية ر كرة القد ベتجارية منذ اكتشاف طرائ れحضر بكميا .
 ュ99≓عا≡ .ュ

( : يんヨل やلヘولوケين ヱمンギ تشゅبه مع كや りゲلقュギ.≓≓شムل )

  ゅااヨء ماانكゅااヨヤلعや اانムヨاال  تんم ラبااوゲムلや れやケク ااف ماانヤتガم キギبعاا れゅااゃيゴج ヴااヤع メلحصااوやC36  ヱ
C48  ヱC70،  ءヵゴイلゅبااا ゅصاااゅل خゅماااゅヨإهت やヱギء أباااゅاااヨヤلعや ラإا أC60 كيااابゲلتや やグي هااا ヨسااا ギلقااا .

 るらين نسケولوヘلゅب ヴلやケ ヵケゅヨعヨلや サギレヰヨلや キケゅيتشゲفول ゲستレヨムب  R. Buckminster Fuller .)
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≒∝

مゲكاب فولاوケين  ≡≡≡ヱ9هやグム فقギ نشأ فゲع جギيギ يُسヴ ヨ كيヨيゅء やلヘولوケين حيث ُعゲف أكんاゲ مان 
 ュゅع グレ997≓م ュ. رヰالقبدال الجيوديسدية  اشت ュندد  بتصدميヰهذا المGeodesic Domes  التدي

 ベقريدد ュنددد  استحسددان العلمدداء، فقددد قدداヰهددذا الم ュالكاربونيددة، لددذا اقددي اسدد れتتشددابه مددع الكددرا
 باستخداュ عبارة كراれ بكي او بكي بول كاسュ تدليل متداول وبسيط.

.الجيوديسيةالقبال ( : يんヨل やلヘولوケين ヱمンギ تشゅبه مع ≫≓شムل )

ااستخداماれ الخاصة بانابيゆ الكاربون النانوية 7-≪

りゴيヨヨلや るئيゅيヨيムلやヱ るئيゅيゴيヘلや ゅヰصやوガل やゲنظ،  りゴヰاجや ヱ سيبやلحوや るعゅレفي ص ゅヰمやギガستや تم ギفق
 .キلوقوや ゅلك خايグكヱ れゅسゅلحسやヱ るنيヱゲتムالや ギلق ،れゅらكゲヨلや ログٍل من هムل るヘヤتガم れゅيقらتط れゲヰド

 れゅらكゲヨلや ゅヰレمヱK3C60  ヱRbCs2C60  ヱC60-CHBr3 ( るئقゅف るيヤتوصي れギلتي أبやsuper 
conductivity ヴل إلるفゅوبي إضらأنやヱ يヅヱゲガヨلや ينケولوヘلゅك ゅヰレم ンゲأخ メゅムت أشヘأُكتش ゅヨك.)

 .ヵヱゲムلや 

 りゲسيطヤل ゲقيゅعق ァゅنتや يヘمギガستや ギقヱ ،るئيやヱギلやヱ るيらلطや ゐحوらلや ي فيムب れやゲك ュやギガستや تم ゅんيギح
ゲميギلتや ケゅاثや ヴヤف عヱゲعヨلやヱ るكيゲلحや ゆゅاعصや メعتاやヱ ゲヨيゅهゴلやヱ パゅمギلや メاعتا るららسヨلや るي
، في حين やكتشヘت شゲكやヱキ るئيる من やمゅムنيや るستLou Gehrigs (ALS)   ュやギガبゅسم لو جيゲヰيج

 るبطやケ وينムت メمن خا ラゅانسや خل جسمやキ ئق( فيゅلشقや( りゲلحや ケヱグイلや るلキゅعヨل れゅレيケولوヘلや
حゲ لや ケヱグイヤلحりゲ مع やحや れやケク ンギلケゅムبوや ラلتي تتゅلف مゅヰレ كりゲ بムي تسゅهヨيる بين やالムتや ラヱゲل

 مゅヨ يعレي ヱقف نشヅゅ  هや ログلや ケヱグイلحりゲ بゅلイسم.
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√ ヵنوゅレلや ゲيギلتقや れゅيレبع تقやゲلや صلヘلや ـ

حيوや キاشعや るلسيレيる  ≓ـ√

قゅنوラ بポやゲ  ≓ـ≓ـ√

قゅنوラ شيケゲ ≫ـ≓ـ√

تحヤيل معطيや れゅاشعや るلسيレيる  ≪ـ≓ـ√

ゲヅيقや るلヨسحوベ  ≫ـ√

حيوや キاشعや るلسيレيる لヤらヤوや れやケاحキゅيる  ≪ـ√

やلヤらوや れやケلヨعギنيや ソケ( るاغや るヘヤلヨتゅヨثるヤ(  √ـ√

やلヤらوや れやケايونيる  ∼ـ√

やلحيوや キلレيتヱゲني  ∝ـ√

やلحيوや キاليムتヱゲني  7ـ√

やلや ゲヰイヨلゅヨسح やاليムتヱゲني  ∫ـ√

やلや ゲヰイヨانتقゅلي やاليムتヱゲني  9ـ√

やلや ゲヰイヨلヘレقي やلゅヨسح  ≡≓ـ√

مや ゲヰイلقوや りلケグيる  ≓≓ـ√
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ـ الفصل الرابع تقنياれ التقدير النانوي4

تقنياれ التقدير النانوي

 : るنويゅレلや ئقゅقギلや يصガفي تش るヨヰمヱ るسيゅسや ゲらتعت れゅيレتق りギلك عゅレه

 XRD    X-Ray diffraxtionـ تقنية حيوキ ااشعة السينية ≓-4

 Rontgen( من قらل やلعゅلم やلヘيゴيゅئي やالゅヨني ヱケنتムن やXكتشヘت やشعや  るكس )

 ュゅ9∫≓ع∽  ゅهゅヨسやヱX ゅヰヤصや るفゲمع ュギع ヴلや りケゅشや عن りケゅらهي عヱ .るشعや

. نゅنو متゲ 10ـ  0.01كヱゲヰمغヅゅレيسيヅ  るولや ゅヰلヨوجي  

4-≒-≒ ポبرا ラقانوBragg's Law                 

  ギجヱポالعالم برا  りゲيヰلشや لتهキゅمع ュゅنوبل .≫≓9≓ع りゴئゅج ヴヤحصل عヱ

 ュゅ9≓ع≒∽ ュやギガستゅب ュゅلطعや حヤم りケوヤらكس لや るشعや サゅلقي コゅヰج るيعレلتص

  .)キثوゅك(るلاشع ケギصヨاتين كらلやりキゅمヱや りケوヤب ヴヤع るشعや ヅسقو ギレفع

  るيヱやコ ギوء مولツلや سムعレسوف ي るيケوヤبA  ثヤんヨلゅه بらل أشムش るمعطيヱ.

(: مبدا  حيوキ ااشعة السينية في البلوراれ.≓-4شكل)
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 AB+BC  =  n λ    ……..(1) 

n= 2, 3….., 2 is 2nd  order and 3 is 3rd order. 

 :ラや حيثλ  لんヨيゲصレلع ゅらلゅغ ラوムيヱ るيレلسيや るلاشع ギولヨلや وءツヤوجي لヨلや メلطوや 

サゅحレلや0.1540 nm  = =1.5405Å Cu Kα1  

  AB+BC= 2d Sin�                    …….)2) 

ヱやコيる بヱθ  ポやゲ تんヨل                や (d-Spacing)لヨسゅفる بين مستويين في やلヤらوヱ d  りケ تんヨل

ヱله بキゅمع りやヱゅسヨ(≒)  مع(≪ )( ポやゲب るلキゅتج معレيBragg)

や2dلゅレヨسるら يイب ラや تムوや ラقل ヱや تسλ  ヵヱゅ ملحوظة:

 nλ = 2d Sin �                 …..)3(  

:XRDمكوناれ جهاコ الـ  2-≓-4

 コゅヰج ラوムيتXRD  لـや るاشع ギولヨلや ゲصレعヤل ゆوらنや منX.Ray ك(ゅل ثんم )キوCu  ヴلや るفゅاضゅب

ヱأخيやゲ جや コゅヰلゅムشف  )بヰيるゃ بヱ )ケキヱゅخヤيる فحص やلعيNi るレموحや ギلطوや メلヨوجي مんل やلـ 

detector.  

Diffractometer(: مبدا عمل جهاコ قياサ حيوキ ااشعة السينية الـ 2-4شكل)
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クや  るشعや ギتتولX  من ラヱゲتムلや ゴヘسوف يق グئギレع るレمعي るشعゅمعين ب ラギقصف مع ギレعや れゅستويヨل

( ロやوレلや من るらيゲلقや るيヤخやギلやK  ゲطツسي グئギレع )e))  ンستوヨلや من ラヱゲتムلやL メヱゴレلや من  ヴلや

 ンستوヨلやK  . كسや るشعや るゃيヰب るيسيヅゅレمغヱゲヰك るقゅヅ やケゲمح 

ميكانيكية تولد اشعة اكس (:≪-4شكل )

  ヵستوヨلや من ラヱゲتムلや メヱゴن ンギل りギتولヨلや るاشعや りギش ラوムحيث تL3  ンستوヨلや ヴلやK   りギش ゲんكや

 ヵستوヨلや من ラヱゲتムلや メヱゴレب るنケゅمقL1  ンستوヨلや ヴلやK  .ヱキゅヘيست  るاشعや キيل حيوヤمن تح

やヱلレسب やلゃヨويガ  るيصや( ゅヰلتعゲف عヴヤ نقや りヱゅلや)りキゅヨلسيレيる لヨعゲفる مムونや れゅلطوヱ ケتش

れゅونムヨヤل ،( يらيゲل تقムبش ヵケوヤらلや مイلحや ゆゅحسヱل ュや るنويゅن りケوヤらلや هل るفゲعヨا) . るلاشعヱ

.ァلعاや チやゲاغ ュゅلعظや ゲتصوي ヴلや فギヰي يらヅ ュやギガستや るيレلسيや  

تصوير حااれ امراチ العظاヱ ュالمفاصل.(: يوضح استخداュ ااشعة السينية في 4-4شكل)
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Scherrer Equation معاキلة شرر  ≪-≓-4

 ュゅع ヵケوヤらلや مイلحや ゆゅبحس るصゅガلや لتهキゅمع ケゲلم شゅلعや ضعヱ≒9≒∫  ポやゲب るلキゅمع ゲمن تحوي

 ヵゅらيキ るلキゅعヨف بゲحت تعらصやヱ– ケゲش Debye - Scherrer equation.  

…(4)

L = Size of crystallite (nm)

K = constant dependent on crystallite shape (0.94 -0.89)

λ =  x-ray wavelength (mostly λ for Cu)

B = FWHM (full width at half max) or integral breadth

θ =  Bragg Angle

 るمゴلحや チゲع ラゅك ゅヨヤムفB  لـ ンギل مツفや ラや ゅヨك .ゲصغي ヵケوヤらلや مイلحや ラゅك ゅヨヤك ゲيら2كθ 

ケキجる لムوや ラلحュゴ متゅヨئヱ るヤمعظや ゅヰヨحキゅيる لやグ تعطي نتゅئج やكゲん  ≡∼-≡≪يムوラ عギレ مンギ بين 

فヰو やلヨسؤメ عن شムل やلヤらوりケ. فやクゅ كゅنت やلヤらوりケ كヱゲيる فتعوや チلقيキK  るヨقる. بゅلレسるら لゅんヤبت 

0.94 やクやヱ  チيه فتعوヱゲه كらش ヱや るوبيらنや نتゅ0.90ك チا فتعوんك مヤيو سヰنت بゅك やクやヱ ،

 .や2.08لヱ ......0.62  ヴهゅレلك مصケキゅ تشيラや ゲ له قيم 0.89

ヴلや るらسレلゅب  B FWHM (Full Width half at maximum)  ゅヰレم ゥゲيط ラや بイي≡.≪∽ 

 コゅヰイヤل ロギئゅلعや るمゴلحや チゲبع ヴヨيسゅهو مヱ 

(5                  .....)B=B – 0.25

るمحسوب ロゅعطヨلや るヨلقيゅف  るجケギلや りギبوحdegree  ラや بイي やグل  ヴلや メتحو ュゅظレلや ヵゲصف قطレلや

radians  るヨلقيや ゆゲツبـب(�怠腿待) ヵや → 態�戴滞待




cos.

.

B

K
L 
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 XRDعملية تحليل ماりキ الباキヱر باستخداュ تحليل  4-≓-4

 ケキヱゅب るゃيヰب るレلعيや ュギガتست クや ،ゅمやギガستや ئقやゲلطや ゲんكや من るيقゲلطや ログه ギتع ( やギيل جヤم قイبحヱ≒-

في خヤيる معギنيヱ るتوضع بゅلや コゅヰイلヵグ يケヱギ بやヱゴيゅ مガتるヘヤ ليعطي حュゴ مガتや るヘヤلヨوやقع  مヤغم( ≫

 れماゅعヨل りギيギقيم ع ヴلや るفゅاضゅب ،りキゅヨلや るنوعي ギيギتح ゅヰن من خالムヨلتي يやヱ キギلشやヱ るヘヤتガم

 るيقゲلطや ログه ヴヤع メゅんم .ゅهゲغيヱ りケوヤらلや مイح メギمع ゆゅحتسや ゅヰن من خالムヨه من يレعي ュやギガستや

TiO2  يلヤتح グخやヱXRD ヰلゅ  ヱ りギلشや ني بينゅسم بيケ تجレ2سوف ي�  ヴヤليل عキ ュゴح りギع ゲヰفتظ

 ラやTiO2  るيケوヤمل بゅك معヤتヨت ヵや れやケوヤらلや りキギهي متع< ≒  .

 ラや ヴلや هらنس るヨلقيや 2موقع�  れゅستويヨلや بين るفゅسヨلや ヴヤليل عキ هيd  るليゅع るمゴلحや نتゅك ゅヨヤムف

 ゲらكや りケوヤتعطي بヱ ロゅイاتや لكク نヨض れゅستويヨلや ログمن ه ゲيらك キギع キجوヱ ヴヤع メキ ゅヨヤع ロギلشや

るسطحي るحゅمس ゲأصغヱ ゅヨイنحヨيل  . فヤتح メخاXRD  ئج هي قيمゅنت ヴヤ2سوف نحصل ع�  ヱ
I  ヱ )りギلشや(I1 /I  ヱ )るويゃヨلや るらسレلや(FWHM (レم ログمن ه キゅヘيست . ゅهゲغيヱ )るمゴح ヴヤعや تصف

 ヵケوヤらلや مイلحや メギمع ゆゅبحس るلヱギイヨلや لقيمやmean Crystallite Size يキ るلキゅمع ュやギガستゅـ ب ヵゅら

ケゲشي Debye - Scherrer equation  . تحسب قيم ヵやL  ثم ソゅامتصや るلقويや りギيギلعや ュゴحヤل

 るويゃヨلや るらسレلや ケやギقヨب るヨكل قي ゆゲツت 

         (6.... )100  =I1/I                      100  وL1=L 

         (7 .... )28 =I1 /I   28  وL2=L 

  (8 .... )23  =I1 /I   23 وL3=L 

        =L= 
挑怠+挑態+挑戴怠待待+態腿+態戴  

 قゲيヱفمن قらل やلゅらحث مونشي  ≫≓≡≫وれケ عュゅ ح クやمعキゅلキ るيヵゅら شيゲ  ゲيムヨن やستュやギガ تحوي

( ヵケوヤらلや مイحヤل りギحやヱ るヨقي キゅイه ايヤヨعCrystallite Size)  メمن خا  グخやln  るلキゅعヨلや فيゲلط

  .ゅبيゅنيケ ゅヰسヨثم 

(9 .... )怠寵墜�� .B=
懲.ג挑 

Mean) crystallite Size (  average Size     

Mean) Grain Size (  or  average Size 
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(10 .... ) ln 
怠寵墜��(+ln B= ln(

懲.ג挑 

 るドحوヤتحويل مB  منdegree   ヴلやradian  るلキゅعヨلや سمゲثم نヱ (لقطعや るヨقي メمن خاln (
懲.ג挑 

 キゅイيや نムヨي グخゅب るらيらلحや مイح ヱや りケوヤらلや مイحexp..

y =L\……)11( =(exp(ln 懲.ג挑

شيرر المحورり -(: توضح رسم معاキلة キيباي∼-4شكل)

علما اラ اقوン ثاXRD  ゐ ـالموجوりキ في جاれ ال TiO2مثاメ / احسب معدメ حجم البلورり للـ 

حزュ كانت لها المعلوماれ التالية :ـ 

Intensity (I) FWHM(deg) (B) I 1 /I deg  /2 � Peak no. No

830.9160010025.288521

231.040002847.9392102

171.320002037.875483

اヱكسيد التيتانيوュ. (: طيف حيوキ ااشعة السينية لعينة ثنائي∝-4شكل )

y = 8.6553x - 4.2481 

R² = 0.9681 

-4.5
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-3.5

-3

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

ln
 β

 

ln (1/cos θ) 

K  るومヤ(0.94)= مع  るゃيゴج ゅヰونムل

 ،るيヱゲג ك  るومヤ0.15406مع nm)،) 

y  سمゲلや من るومヤمع   ヱ )لقطعや ケやギمق(

L \  (nm) cryatallite Size  るヨقي

 りギحやヱ. 
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      ケゲش るلキゅمع メمن خاL= 
懲.ג喋.�墜��  

L1= 
待.苔替×待.怠泰替待滞 津陳(岫待.苔怠滞待待−待.態泰岻×典.迭填迭8轍  )×寵墜�岫怠態.滞替替態泰岻  

1277.4642nm = x100  =12.7746  nm

L2= 
待.苔替 ×待.怠泰替待滞 津陳(岫怠.待替待待待−待.態泰岻×典.迭填迭8轍)×寵墜� 岫態戴.苔滞苔滞岻

 322.00223 nm  ==11.50007 nm   �28
L3= 

待.苔替∗待.怠泰替待滞 津陳 (岫怠.戴態待待待−待.態泰岻×典.迭填迭8轍)×寵墜�岫怠腿.苔戴胎岻 

= 164.04933 nm  x 20  =8.20246 nm

 11.9156 nm     =L = 
岫挑怠+挑態+挑戴岻岫怠待待+態腿+態待岻  ヵケوヤらلや مイلحや メギمع
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≒

4-2   れسكوباヱالميكر

 Scanning Electron Microscope (SEM)أـ やلヨيヱゲムسムوや ゆلゅヨسح やالムتヱゲني 

:يستخدم هذا اﾟميﾞروسﾞوب ﾞاداة في قياسات اﾟمواد اﾟنانوية حيث يستخدم ﾟـ 

( تحليل وتعيين خواص اسطح اﾟعينات سواء ﾞانت سميﾞة او رقيقة1)

ﾞروي ـ انبوبي ...اﾟخ(0( معرفة شﾞل اﾟعينة 2) 

( ؟ا( قياس ابعادها اﾟخارجية )هل هي نانوية ام 3) 

 نصف مليون مرة . اﾟى 10( يمتلك قوة تﾞبير من 4)

 نانو( .  1( حساسية اﾟجهاز عاﾟية بحيث يمﾞن تحديد ابعاد اﾟدقائق ذات حجم اقل من )5)

وجية.  ،( يستخدم ﾟدراسة سطوح اﾟفلزات6) يمرات وتراﾞيب اﾟمواد واﾟمواد اﾟباي゚و اﾟسيراميك، اﾟب゚و

مبدأ عملة :

 サゅقي ヴヤع ギヨيعت( れゅنヱゲتムالや تشتتScattered e るイنتي ァクوヨレلや من )

تسヤيط حゴمる من やالムتヱゲنれゅ عヴヤ سطح やلヨレوァク تحت عヤヨيや るلتゲヘيغ 

Vacuum るطヤسヨلや れゅنヱゲتムالや るمゴح ゴكゲت クإ ، るوعヨイم るヅゅبوس

るيسيヅゅレمغヱゲتムلや れゅسギلعや يعتهفيらヅ ヵク طヤسヨلや عゅلشعや ラوムحيث ي ،

 るヰيらلشやヱ るيヨسيイلやヱ るوجيヨلや ئصゅصガلや من るجヱキゴبت مゅんلや وءツلゅب .

 ゅヰمسح ل ヵゲイتヱ るレلعيや سطح ヴヤع ゲヨوء تツلや من るمゴلحや ログه

 ァゅ50تحت ev イتゅレلや るتشتتヨلや れゅنヱゲتムالゅف ゅهギشف بعゅムلや ヴلや هبグسوف ت る  るأشعや ゆوらأن ヴلや

 ゲらムヨلや メمن خا るيキثوゅムلやAmplifier  りケلصوや ラوムتت クإゅレعن سطح  ه れゅومヤتعطي معヱ

るレلعيや. 
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≪

قゅبヤيや るلتوصيل やالムتヱゲني مع やلسطح لやグ يムヨن إستやギガمる له  SEM/ يイب ラや يムوラ لـ ملحوظة

 ゲغي れゅレعيヤللや ヱや るヤوصヨلやるيヨحヨ . 

مساヱيء هذロ التقنية 

≒ メゅيغ عゲヘت ヴلや ァゅـ تحتVacuum 

≪ るレلعيや るゃيヰقت لتヱ ァゅـ تحت

ـ ケやتゅヘع كや るヘヤلتحヤيل ≪

√ るイنتي るسゅقヨلや ئقゅقギلや عヨイلت るيヤبゅلك قゅレه ラوムت ゅمギレع )サゅقヨلや مイلحや( ئجゅتレلや ゥضوヱ ュギـ ع

 . ゅヰツعらب ベゅلالتص ギيギلشや ゅヰヤيヨل 

ゆ((TEM     Transmission Electron Microscope ـ الميكرヱسكوゆ النافذ االكترヱني 

 クや るنويゅレلや キやوヨلや るسやケキヱ لتعين るقキ ゲんكや ロやキゅك コゅヰイلや やグه ュギガييست : るليゅلتや れやゴيヨヨلや كヤヨ

≒ キヱギبح るهيゅレمت るقキ مع りゲم ラيوヤم キヱギبح るليゅع ゲيらムت り0.2ـ  0.1ـ له قو  るفيゅهي كヱ نوゅن

 . ب やلギقゅئق やキخل やلشムらيや るلヤらوケيるلヘحص やلレらيや るلやギخヤيる لヱ りキゅヨヤتゲتي

≪ るسيゅئق تحت ـ حسゅقギلや مイبحيث يقيس ح やギج るليゅع コゅヰイلや≒ نوゅن. 

ヱケギヨسる بゅاضゅفや るلヴ شゅヰヤム ـ يستュギガ لتعيين مقゅييس やبعや キゅلギقゅئق )حイم やلギقيقや )るل≪

ケوヨلやفولوجي. 

√ . ヵケوヤらلや ゅءهゅヨنتや るヤتعيش فصيヱ ゅهキゅبعや نتギت ゅヨヰم るنويゅレلや キやوヨلや るيレب ギيギـ تح

، مقヱゅمや るاجキゅヰ مんل نقطや るانصや ،ケゅヰلصاや: りキلヘيゴيゅئيるص ـ يستュギガ لتعيين やلガصゅئ∼

るنゅتヨلや()るئيゅبゲヰムلや るيヤوصヨلや ،ئيゅيヨيムلや ヅゅشレلや ،. 

ـ يムヨن تعيين やلعゅレصや ゲلやギخヤيる في تゲكيب やلや りキゅヨلゅレنويヱ るتحギيギ نسب توやجギهゅ بギقる عゅليる عن ∝

( るيレلسيや るي لاشعヘلطيや لتشتتや るقゅヅ りギحヱ ュやギガستや يقゲヅEDX )Energy Disperse X-

Ray 
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≫

وعる عヴヤ شゲيحケ るقيقる تحت ضغط وضمن やلعيや るレلμg ヨ ≓ حتァゅ عヤヨيや るلتحヤيل やلヴ أقل منتـ 7

 . メゅيغ عゲヘت 

مبدأ العمل :

ヱلレムه نヘس やキخل やلعيヵや るレ لヤشعゅع やالムتヱゲني やلヨسヤط やلقゅبيSEM  るヤيعتギヨ عヴヤ نヘس مギらأ عヨل 

 . ゅأفقي ゅヰتケمتوسط صو るレلعيや ベやゲختや ヴヤع 

*يイب معゅلや るイلعيるレ قらل やلقيクや サゅ يヘガض سゅヰムヨ بحيث

 ゅヨم るولヰبس ゅヰخال クوヘレلや عゅشعヤيتيح ل ゅヨم るقيقケ حらتص

  るلاشع ケギمن مص コゅヰイلや كبゲل . يتツئج أفゅيعطي نت

 りケوヤب ヱや تسنムレلتや وع منレمص るنيヱゲتムالやLaB6 ゅヨك ،

  るليゅع るقゅヅ ヴلや ァゅتحتKev(400-100)  ゅهケギمص

حゴمや るالムتヱゲنや れゅلتي تتヨイع ヱや تムشف بوسや るヅゅلعギسや れゅلや( るヘんムヨلヨغヅゅレيسيる( حيث يسヨح 

. ヱمن خاや メلحゴمや るلゅレفヱ りグعや キギلحや ゲら ュゴلヨレوや ァクلヨعや チゲلヴ تゲヘيغ عメゅبケヱゲヨهゅ ع

レヨلやヨلや るشゅلشや ヴヤع りケصو ヴヤع メلحصوや نムヨي クإ )ゅヰهゅイات りゲغيヨلや( るسムعりゲヘسヘ  りキوجوヨلやヱ

 . るレلعيや تحت 

إク تعطي やلصوりケ بعや ギلヨعゅلるイ حイم ヱشムل やلتゲكيب やلゅヨيヵヱゲム بحキヱギ قヤيるヤ يقتゆゲ من やلتゲكيب 

 やلヵケグ . فゅلصوや りケلゅレتるイ تムوキ れやク ラقる عゅليる لやグ تعطي معヤومれゅ حوや メلتゲكيب やلヵケグ عن

 . ゅمع ゅهケゅسヨل りゲغيヨلや るمゴلحや مع りグفゅレلや るمゴلحや キゅتحや りキゅيق إعゲヅ 

: コئ هذا الجهاヱمسا

≒ るليゅيغ عゲヘت るيヤヨع ヴلや ァゅـ يحت

ـ تحتァゅ عヤヨيる تحツيや ゲلヨレوや ァクلヱ ヴقت ヅويل ≫

 ـ فقラやギ بヤوケيヱや る كتヤه بعض やلعيや れゅレلحسゅسる لاشعや れやク るلحゴمや るالムتヱゲنيや るلヨستギガمる في≪
 やグه.コゅヰイلや 
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