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تقليل التدهور البيئيتحسين البيئة الداخلية للمباني و 

         مفيدة محمد بي3

 المختلفة اإلنسانية لألنشطة فنتيجة

الي المحروقات الموجودة في المناخ البيئي ساهمت في وجود 

مراض ألنتشار اإ اضرر كبير بالبيئة وتلوث الهواء والماء والتربة ونتج عنها مخاطر تهدد بحياة البشرية ومن بينه

توفير بيئة داخلية مريحة لسكان  

نشطة الصناعية ألصحاح البيئي ومعالجة البيئة من التلوث الناجم من ا

رتباط إل هتمامات تطبيقات تكنولوجيا النانو نظراً 

ستخدام نظيف وغير ملوث إ ىنسان والظروف البيئية التي يعيش فيها بحيث تهدف هذه التكنولوجيا ال

الناتج من  نبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون

ذات جودة  بمواد بناء مساكنلتعريف بتكنولوجيا النانو ودورها في 

Abstract: 
Providing a safe and clean environment is one of the challenges facing the world 

today, as a result of various humanitarian activities such as industry, agriculture and 

housing projects, in addition to the fuels in the environmental climate, contributed to

the presence of significant damage to the environment and pollution of air, water and 

soil, resulting in threats to the lives of mankind Therefore, nanotechnology has great 

potential in providing a comfortable indoor environment for the inhabitants of the

house as well as contributing to environmental sanitation and treatment of the 

environment from pollution resulting from industrial, urban, agricultural and other 

activities. Environmental protection is one of the most important concerns of the 
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تحسين البيئة الداخلية للمباني و  دور تكنولوجيا النانو في
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فنتيجة حاليا ،العالم  يواجها  التي التحديات من اآلمنة النظيفة 

الي المحروقات الموجودة في المناخ البيئي ساهمت في وجود  باإلضافةسكانية إمن صناعة وزراعة ومشاريع 

ضرر كبير بالبيئة وتلوث الهواء والماء والتربة ونتج عنها مخاطر تهدد بحياة البشرية ومن بينه

 مكانيات كبيرة فيإلنانو لها ن تكنولوجيا اإ، وبالتالي فواألوبئة وتغير المناخ

صحاح البيئي ومعالجة البيئة من التلوث الناجم من اإلاالمساهمة في  ى

هتمامات تطبيقات تكنولوجيا النانو نظراً إبرز أويعد مجال حماية البيئة من  ،والعمرانية والزراعية وغيرها

نسان والظروف البيئية التي يعيش فيها بحيث تهدف هذه التكنولوجيا ال

نبعاث غاز ثاني اكسيد الكربونإنسان والمناخ البيئي بحيث تقلل من إلللبيئة والمحافظة علي صحة ا

لتعريف بتكنولوجيا النانو ودورها في لولهذا جاءت هذه الدراسة ، 

  .وصديقة للبيئة

  التدهور البيئي ، البيئة النظيفة ، تكنولوجيا النانو

Providing a safe and clean environment is one of the challenges facing the world 

today, as a result of various humanitarian activities such as industry, agriculture and 

housing projects, in addition to the fuels in the environmental climate, contributed to

the presence of significant damage to the environment and pollution of air, water and 

soil, resulting in threats to the lives of mankind Therefore, nanotechnology has great 

potential in providing a comfortable indoor environment for the inhabitants of the

house as well as contributing to environmental sanitation and treatment of the 

environment from pollution resulting from industrial, urban, agricultural and other 

activities. Environmental protection is one of the most important concerns of the 

 دور تكنولوجيا النانو في

 رواد احمد كريم1
، قسم الهندسة المدنية 1
ةـالهندسة المدنيم ـــــقس 2
صناعيةقسم الهندسة ال 3

  :ملخص البحث

 البيئة توفير يعد    

من صناعة وزراعة ومشاريع 

ضرر كبير بالبيئة وتلوث الهواء والماء والتربة ونتج عنها مخاطر تهدد بحياة البشرية ومن بينه

واألوبئة وتغير المناخ

ىضافة الإلالمنازل با

والعمرانية والزراعية وغيرها

نسان والظروف البيئية التي يعيش فيها بحيث تهدف هذه التكنولوجيا الإلصحة ا

للبيئة والمحافظة علي صحة ا

،  صناعة مواد البناء

وصديقة للبيئةالمحافظة عالية 

التدهور البيئي ، البيئة النظيفة ، تكنولوجيا النانو :الكلمات المفتاحية

Providing a safe and clean environment is one of the challenges facing the world 

today, as a result of various humanitarian activities such as industry, agriculture and 

housing projects, in addition to the fuels in the environmental climate, contributed to 

the presence of significant damage to the environment and pollution of air, water and 

soil, resulting in threats to the lives of mankind Therefore, nanotechnology has great 

potential in providing a comfortable indoor environment for the inhabitants of the 

house as well as contributing to environmental sanitation and treatment of the 

environment from pollution resulting from industrial, urban, agricultural and other 

activities. Environmental protection is one of the most important concerns of the 
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applications of nanotechnology due to the link between human health and the 

environmental conditions in which it lives so that this technology aims to use clean 

and non-polluting the environment and maintain human health and environmental 

climate so as to reduce the

industry, and therefore This study introduces nanotechnology and its role in building 

residences with high quality materials that are environmentally friendly

key words: Environmental degradation, cl

تكنولوجيا النانو من أهم التقنيات الحديثة التي تعتبر من نتاج الثورة الرقمية وخاصة في مجال البناء والتشييد 

، وهو العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة علي المقياس الذري والجزيئي الذي ساهم في ابتكار تقنيات ووسائل 

من الميكرومتر أي جزء من المليون من المليمتر ، وعادة 

نانومتر أي تتعامل مع تجمعات ذرية تتراوح بين خمس ذرات 

اد بناء ذات مميزات وخصائص حرارية وكهربائية وفيزيائية وكيميائية 

وميكانيكية فريدة ، فسوف تتمكن مباني النانو من مقاومة درجات الحرارة العالي واإلشعاعات الضارة والحماية من 

هذه الحرائق وأيضا ستتمكن هذه المباني من صيانة ومعالجة أى تشققات وتصدعات بها مبكرا ،حيث ستدخل 

التكنولوجيا في إنتاج مواد البناء لتحسين خصائصها ووظائفها مثل المواد المستخدمة في طالء المباني والمواد 

المضافة للخلطة اإلسمنتية والجبسية والبالط وتحسين صناعة  الزجاج واألخشاب وصناعات حديد الصلب  ورفع 

ومتانة وحماية لألسطح والجدران من الحرارة العالية 

والرطوبة واألشعة فوق البنفسجية باإلضافة ان هذه التقنية تعتبر صديقة للبيئة حيث ستساعد مواد البناء في 
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ns of nanotechnology due to the link between human health and the 

environmental conditions in which it lives so that this technology aims to use clean 

polluting the environment and maintain human health and environmental 

climate so as to reduce the emission of carbon dioxide from the building materials 

industry, and therefore This study introduces nanotechnology and its role in building 

residences with high quality materials that are environmentally friendly

Environmental degradation, clean environment, nanotechnology

تكنولوجيا النانو من أهم التقنيات الحديثة التي تعتبر من نتاج الثورة الرقمية وخاصة في مجال البناء والتشييد 

، وهو العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة علي المقياس الذري والجزيئي الذي ساهم في ابتكار تقنيات ووسائل 

من الميكرومتر أي جزء من المليون من المليمتر ، وعادة جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من األلف 

نانومتر أي تتعامل مع تجمعات ذرية تتراوح بين خمس ذرات  100إلى  0.1تتعامل تقنية النانو مع قياسات بين 

 .��1إلي ألف ذرة ،وهي أبعاد أقل كثيرا من أبعاد البكتريا والخلية الحية 

اد بناء ذات مميزات وخصائص حرارية وكهربائية وفيزيائية وكيميائية وبالتالي تسهم هذه التقنية في انتاج مو 

وميكانيكية فريدة ، فسوف تتمكن مباني النانو من مقاومة درجات الحرارة العالي واإلشعاعات الضارة والحماية من 

الحرائق وأيضا ستتمكن هذه المباني من صيانة ومعالجة أى تشققات وتصدعات بها مبكرا ،حيث ستدخل 

التكنولوجيا في إنتاج مواد البناء لتحسين خصائصها ووظائفها مثل المواد المستخدمة في طالء المباني والمواد 

المضافة للخلطة اإلسمنتية والجبسية والبالط وتحسين صناعة  الزجاج واألخشاب وصناعات حديد الصلب  ورفع 

ومتانة وحماية لألسطح والجدران من الحرارة العالية  كفاءة الطاقة في المباني لتجعلها خفيفة الوزن وأكثر قوة

والرطوبة واألشعة فوق البنفسجية باإلضافة ان هذه التقنية تعتبر صديقة للبيئة حيث ستساعد مواد البناء في 

  . ��1التقليل من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون في البيئة

ns of nanotechnology due to the link between human health and the 

environmental conditions in which it lives so that this technology aims to use clean 

polluting the environment and maintain human health and environmental 

emission of carbon dioxide from the building materials 

industry, and therefore This study introduces nanotechnology and its role in building 

residences with high quality materials that are environmentally friendly. 

ean environment, nanotechnology 

  

  :المقدمة -1

تكنولوجيا النانو من أهم التقنيات الحديثة التي تعتبر من نتاج الثورة الرقمية وخاصة في مجال البناء والتشييد 

، وهو العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة علي المقياس الذري والجزيئي الذي ساهم في ابتكار تقنيات ووسائل 

جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من األلف 

تتعامل تقنية النانو مع قياسات بين 

إلي ألف ذرة ،وهي أبعاد أقل كثيرا من أبعاد البكتريا والخلية الحية 

وبالتالي تسهم هذه التقنية في انتاج مو 

وميكانيكية فريدة ، فسوف تتمكن مباني النانو من مقاومة درجات الحرارة العالي واإلشعاعات الضارة والحماية من 

الحرائق وأيضا ستتمكن هذه المباني من صيانة ومعالجة أى تشققات وتصدعات بها مبكرا ،حيث ستدخل 

التكنولوجيا في إنتاج مواد البناء لتحسين خصائصها ووظائفها مثل المواد المستخدمة في طالء المباني والمواد 

المضافة للخلطة اإلسمنتية والجبسية والبالط وتحسين صناعة  الزجاج واألخشاب وصناعات حديد الصلب  ورفع 

كفاءة الطاقة في المباني لتجعلها خفيفة الوزن وأكثر قوة

والرطوبة واألشعة فوق البنفسجية باإلضافة ان هذه التقنية تعتبر صديقة للبيئة حيث ستساعد مواد البناء في 

التقليل من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون في البيئة
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هذه التقنية  تأثير ىمد وٕاظهارستدامة 

يتناول هذا البحث دور  وأيضافي رفع كفاءة المباني وتحسين جودة البيئة الداخلية خاصة كفاءة الطاقة والمواد 

 ىالت ) سمنت مثالً إلمصانع ا(الغازات من مصانع مواد البناء 

  .صابة بالسرطانات البشريةإلمن معدل ا

المستخدمين وذلك باستخدام مواد بناء 

فيزيائية وميكانيكية وكميائية جيدة مقارنة بالتقنيات الحديثة كما تؤدي صناعة مواد 

وانبعاث الغازات التي تؤثر علي طبقة االوزون مما تساهم في ظهور 

والتي ال نستخدمها كثيرا في  في مجال العمارة والتشييد

هم أوعالقتها بتحسين جودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة علي المناخ البيئي والذي يعتبر من 
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��1 يوضح جزيئات النانو)  1 (الشكل   

  

ستدامة إلوالمسكن وا جيا النانودراسة العالقة بين تكنولو همية البحث في 

في رفع كفاءة المباني وتحسين جودة البيئة الداخلية خاصة كفاءة الطاقة والمواد 

الغازات من مصانع مواد البناء  نبعاثإ نتيجةتقنية النانو في تقليل التدهور البيئي 

من معدل ا يضاً أرض وترفع ألوزون الواقية لكوكب األستنزاف طبقة ا

:  

المستخدمين وذلك باستخدام مواد بناء تلبي رغبة  نشاء مباني الإبلدان العالم من بالدنا الحبيبة وبعض 

فيزيائية وميكانيكية وكميائية جيدة مقارنة بالتقنيات الحديثة كما تؤدي صناعة مواد  تقليدية ليست لها خواص

وانبعاث الغازات التي تؤثر علي طبقة االوزون مما تساهم في ظهور  يالبيئالبناء التقليدية هذه الي تدهور المناخ 

  .واألوبئةالي انتشار االمراض  باإلضافة

  :العلمية المتوقعة

في مجال العمارة والتشييد تقنية النانونساهم من خالل هذا البحث في التعريف ب

وعالقتها بتحسين جودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة علي المناخ البيئي والذي يعتبر من 

  .التحديات التي تواجة العالم في وقتنا الحالي

  :أهمية البحث 1.1

همية البحث في أتكمن 

في رفع كفاءة المباني وتحسين جودة البيئة الداخلية خاصة كفاءة الطاقة والمواد 

تقنية النانو في تقليل التدهور البيئي 

ستنزاف طبقة اإتساهم في 

:مشكلة البحث 2.1

بالدنا الحبيبة وبعض  تعاني

تقليدية ليست لها خواص

البناء التقليدية هذه الي تدهور المناخ 

باإلضافةية الكوارث الطبيع

العلمية المتوقعة المساهمة 3.1

نساهم من خالل هذا البحث في التعريف ب

وعالقتها بتحسين جودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة علي المناخ البيئي والذي يعتبر من بالدنا الحبيبة 

التحديات التي تواجة العالم في وقتنا الحالي
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نانومتر في البعد الواحد ويتم  100

دمج تلك المواد مع مواد البناء التقليدية لتحسين خواصها الفيزيائية والكيمائية والحصول علي مواد ذات خصائص 

وزيادة العمر االفتراضي، حيث يطمح العديد كمن 

الباحثين في كيفية دمج النانو مع الممارسات الخضراء من اجل الحصول علي بيئة متوازنة ومستدامة بشكل 

  	.��2ى المواد المعالجة بتقنية النانو ومدي تحقيقها لالستدامة بالمبن

 ��2 عالجة بتقنية النانو ومدي تحقيقها لالستدامة بالمبني

 نتائج اندماج النانو بالمباني

  زيادة المتانة والصالبة •
  طول العمر االفتراضي للمبني •
 الكفاءة في استخدام الطاقة •
 

 نتائج اندماج النانو بالمباني

  زيادة المتانة والصالبة •
 الكفاءة في استخدام الطاقة •

  زيادة المتانة والصالبة •
  طول العمر االفتراضي للمبني •
 الكفاءة في استخدام الطاقة •

  الكفاءة في استخدام المياه •

  زيادة المتانة والصالبة •
 تقليل الصيانة •
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  :مواد البناء وكيفية ادارة مواردها من اجل االستدامة

100: 1تكنولوجيا النانو تتلخص في دراسة وٕانتاج مواد يتراوح ابعادها مابين 

دمج تلك المواد مع مواد البناء التقليدية لتحسين خواصها الفيزيائية والكيمائية والحصول علي مواد ذات خصائص 

وزيادة العمر االفتراضي، حيث يطمح العديد كمن جديدة تفوق خصائص المواد التقليدية قوة ومتانة وصالبة 

الباحثين في كيفية دمج النانو مع الممارسات الخضراء من اجل الحصول علي بيئة متوازنة ومستدامة بشكل 

المواد المعالجة بتقنية النانو ومدي تحقيقها لالستدامة بالمبن) 1(فضل، ويوضح الجدول رقم 

عالجة بتقنية النانو ومدي تحقيقها لالستدامة بالمبنيالمواد الم) 1(الجدول رقم 

 تطبيقات مواد النانو بالمباني

  الخرسانة والحديد لزيادة القوة الميكانيكية بالمباني •
  المواد الالصقة عالية المقاومة •
  زيادة الحماية المضادة للتاكل بالهياكل •
  تحسين المواصالت •

 تطبيقات مواد النانو بالمباني

  الهيكلي في العناصر الميكانيكيةالتعزيز  •
  الخاليا الضوئية باالشتراك مع البوليمرات •

  توحيد جزيئات الخرسانة وغيرها من المواد المركبة •
يستعمل مع الطالء ويكون ذاتي التنظيف وطارد  •

  للرطوبة

  معالجة مياه الصرف •

حماية حديد التسليح من التاكل وغير ذلك من  •
 عوامل التدهور

الحد من االزهار في الخرسانة عند ربط الخرسانة  •
  الجديدة بالقديمة

مواد البناء وكيفية ادارة مواردها من اجل االستدامة -2

تكنولوجيا النانو تتلخص في دراسة وٕانتاج مواد يتراوح ابعادها مابين 

دمج تلك المواد مع مواد البناء التقليدية لتحسين خواصها الفيزيائية والكيمائية والحصول علي مواد ذات خصائص 

جديدة تفوق خصائص المواد التقليدية قوة ومتانة وصالبة 

الباحثين في كيفية دمج النانو مع الممارسات الخضراء من اجل الحصول علي بيئة متوازنة ومستدامة بشكل 

فضل، ويوضح الجدول رقم أ

الجدول رقم 

  مواد النانو

•

•

•

•

انابيب الكربون 

  النانوية

Carbon Nano 

tubes 

  مواد النانو

•

•

  الفلورين

fullerene 

•

•

  نانو سيليكا

Nano-silica 

•

Nano-metric 

cavitation  

•

•

  جسيمات النانو 

  )الفرايت (
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 إمكانيات أكثر من مادة في نفس

  .اهفوائد هموأ

دهانات النانو تتكون من جسيمات متناهية الصغر جدا لها خصائص المثيل لها مثل المرونة علي االسطح 

وااللتصاق السهل وله تقنية عالية بالتنظيف الذاتي بمجرد تعرضه للشمس ، حيث تشمل فكرة تطبيق النانو 

ن مرتبطة بالمادة االساسية من اجل 

 .  

ولقد تم ابتكار نوع من الدهان يتكون من مزيج من مركبات حبيبات السيراميك الكروية الدقيقة الجوفاء والتى 

تعمل عمل العازل الحرارى، وهذا الدهان يستخدم على الجدران الداخلية والخارجية على حد سواء ولكنه اكثر 

، لذلك فإن دهان السيراميك يعتبر مادة 

فريدة لتوفير الطاقة الحرارية حيث انها ذات تأثير مزدوج فهى تعكس و تشتت الحرارة بدهانها على االسطح 

الخارجية كما انها تحتفظ بحرارة الفراغ الداخلى فى ذات الوقت عند طالء االسطح الداخلية بها، ومن امثلة 

حيث تعمل كدهان خارجي وداخلي لألسطح عامة سواء كانت حوائط 

فيعمل الدهان على تكوين )  3شكل رقم

كروية الشكل طبقة ذات مواصفات مصممة و مطورة بتكنولوجيا النانو تتكون من بلورات وجزيئات بالغة في الدقة 

بدون فراغات مرتبة بشكل هندسي دقيق تعمل على تشتيت وانعكاس أشعة الشمس وحرارتها عن السطح 

 20 (المدهون، وبالتالي تنخفض درجة الحرارة الداخلية للسطح المدهون عن الدرجة الطبيعية بفارق يزيد عن 

، كما  ANZ، حيث ال يتطلب أي دهانات خارجية أو داخلية بطانة عند استخدام دهان السيرامسك 

كعازل للحرارة والرطوبة واألمالح فإنه يغنى عن استخدام دهان 

ANZ  بتنوع ألوانه وتغطيته يتميز
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  :خواص مواد البناء واستدامتهاهمية تكنولوجيا النانو في تحسين 

إمكانيات أكثر من مادة في نفس وٕاكسابهاا هدى دمج مواد البناء بتقنية النانو أدى الى تحسين خواص

وأى المادة لا عهالنانوية وتأثير  اإلضافاتسيتم تناول كل مادة من حيث 

  :المباني ألسطحدور دهان النانو في العزل الحراري 

دهانات النانو تتكون من جسيمات متناهية الصغر جدا لها خصائص المثيل لها مثل المرونة علي االسطح 

وااللتصاق السهل وله تقنية عالية بالتنظيف الذاتي بمجرد تعرضه للشمس ، حيث تشمل فكرة تطبيق النانو 

ن مرتبطة بالمادة االساسية من اجل تكنولوجى فى الطالء على تكثيف االبخرة الكيميائية من اجل انتاج طبقة تكو 

.  ��3انتاج سطح يحتوى على الحماية المطلوبة او الخواص الوظيفية المحددة 

ولقد تم ابتكار نوع من الدهان يتكون من مزيج من مركبات حبيبات السيراميك الكروية الدقيقة الجوفاء والتى 

تعمل عمل العازل الحرارى، وهذا الدهان يستخدم على الجدران الداخلية والخارجية على حد سواء ولكنه اكثر 

، لذلك فإن دهان السيراميك يعتبر مادة  فاعلية على االسطح الخارجية حيث انه يعكس اشعة الشمس ويشتتها

فريدة لتوفير الطاقة الحرارية حيث انها ذات تأثير مزدوج فهى تعكس و تشتت الحرارة بدهانها على االسطح 

الخارجية كما انها تحتفظ بحرارة الفراغ الداخلى فى ذات الوقت عند طالء االسطح الداخلية بها، ومن امثلة 

حيث تعمل كدهان خارجي وداخلي لألسطح عامة سواء كانت حوائط "  ANZ" هانات د  هي

شكل رقم( داخلية أو خارجية المعرضة ألشعة الشمس المباشرة والغير المباشرة 

طبقة ذات مواصفات مصممة و مطورة بتكنولوجيا النانو تتكون من بلورات وجزيئات بالغة في الدقة 

بدون فراغات مرتبة بشكل هندسي دقيق تعمل على تشتيت وانعكاس أشعة الشمس وحرارتها عن السطح 

المدهون، وبالتالي تنخفض درجة الحرارة الداخلية للسطح المدهون عن الدرجة الطبيعية بفارق يزيد عن 

، حيث ال يتطلب أي دهانات خارجية أو داخلية بطانة عند استخدام دهان السيرامسك 

كعازل للحرارة والرطوبة واألمالح فإنه يغنى عن استخدام دهان  ANZأنه في حالة استخدام دهان السيراميك 

ANZخارجي عليه كما في حالة الدهان العازل للحرارة العادي ، ألن دهان 

همية تكنولوجيا النانو في تحسين أ -3

دى دمج مواد البناء بتقنية النانو أدى الى تحسين خواصأ

سيتم تناول كل مادة من حيث و الوقت،

دور دهان النانو في العزل الحراري  3.1

دهانات النانو تتكون من جسيمات متناهية الصغر جدا لها خصائص المثيل لها مثل المرونة علي االسطح 

وااللتصاق السهل وله تقنية عالية بالتنظيف الذاتي بمجرد تعرضه للشمس ، حيث تشمل فكرة تطبيق النانو 

تكنولوجى فى الطالء على تكثيف االبخرة الكيميائية من اجل انتاج طبقة تكو 

انتاج سطح يحتوى على الحماية المطلوبة او الخواص الوظيفية المحددة 

ولقد تم ابتكار نوع من الدهان يتكون من مزيج من مركبات حبيبات السيراميك الكروية الدقيقة الجوفاء والتى 

تعمل عمل العازل الحرارى، وهذا الدهان يستخدم على الجدران الداخلية والخارجية على حد سواء ولكنه اكثر 

فاعلية على االسطح الخارجية حيث انه يعكس اشعة الشمس ويشتتها

فريدة لتوفير الطاقة الحرارية حيث انها ذات تأثير مزدوج فهى تعكس و تشتت الحرارة بدهانها على االسطح 

الخارجية كما انها تحتفظ بحرارة الفراغ الداخلى فى ذات الوقت عند طالء االسطح الداخلية بها، ومن امثلة 

هيدهانات السيراميك 

داخلية أو خارجية المعرضة ألشعة الشمس المباشرة والغير المباشرة 

طبقة ذات مواصفات مصممة و مطورة بتكنولوجيا النانو تتكون من بلورات وجزيئات بالغة في الدقة 

بدون فراغات مرتبة بشكل هندسي دقيق تعمل على تشتيت وانعكاس أشعة الشمس وحرارتها عن السطح 

المدهون، وبالتالي تنخفض درجة الحرارة الداخلية للسطح المدهون عن الدرجة الطبيعية بفارق يزيد عن 

، حيث ال يتطلب أي دهانات خارجية أو داخلية بطانة عند استخدام دهان السيرامسك ) درجة مئوية

أنه في حالة استخدام دهان السيراميك 

خارجي عليه كما في حالة الدهان العازل للحرارة العادي ، ألن دهان 

  . ��3السريعة
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  ��3 يعمل علي تشتيت االشعة الشمسية

  :للزجاج لتخفيض تكلفة استهالك الكهرباء

  :فى تحقيق التصميم الداخلى المستدام لتميزه بالمميزات اآلتية 

من الطاقة المستخدمة فى الفراغات الداخلية فى حالة استخدامه فى دهان زجاج 

في  النوافذ او الحوائط الزجاجية الساترة ،حيث يعمل كطبقة عازلة حراريًا ، ويظهر األثر االقتصادي الكبير

أو التدفئة درجة واحدة فقط  األماكن التي تعتمد اعتمادا كليا على الطاقة، علمًا بان انخفاض درجة التبريد

. (  

من أشعة الشمس فوق الحمراء قريبة 

  ��4يعمل كطبقة عازلة للحرارة عند دهانه على االسطح الزجاجية 

ي من أكثر المواد إنتاجًا واستخدامًا في العالم، حيث يتم إنتاج سنويًا حوالي طن واحد من الخرسانة لكل 
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�يعمل علي تشتيت االشعة الشمسية ANZدهان )  2(الشكل 

للزجاج لتخفيض تكلفة استهالك الكهرباء ANZ -Gاستخدامات دهان السيراميك 

فى تحقيق التصميم الداخلى المستدام لتميزه بالمميزات اآلتية  ANZيساهم دهان السيراميك 

من الطاقة المستخدمة فى الفراغات الداخلية فى حالة استخدامه فى دهان زجاج % 20أكثر من 

النوافذ او الحوائط الزجاجية الساترة ،حيث يعمل كطبقة عازلة حراريًا ، ويظهر األثر االقتصادي الكبير

األماكن التي تعتمد اعتمادا كليا على الطاقة، علمًا بان انخفاض درجة التبريد

) . 6شكل رقم ( من استهالك الطاقة الكهربائية % 10يؤدي إلى انخفاض 

من أشعة الشمس فوق الحمراء قريبة % 80يتم تشتيت أكثر من  ANZباستخدام دهانات 

�4.  

يعمل كطبقة عازلة للحرارة عند دهانه على االسطح الزجاجية  ANZدهان السيراميك ) 3

  

  :تحسين خواص الخرسانة

ي من أكثر المواد إنتاجًا واستخدامًا في العالم، حيث يتم إنتاج سنويًا حوالي طن واحد من الخرسانة لكل 

  :ماها هتم إضافة نوعين من المواد النانوية إلي

  

  

  

  

  

  
  

استخدامات دهان السيراميك 2.3

يساهم دهان السيراميك 

أكثر من توفير  .1

النوافذ او الحوائط الزجاجية الساترة ،حيث يعمل كطبقة عازلة حراريًا ، ويظهر األثر االقتصادي الكبير

األماكن التي تعتمد اعتمادا كليا على الطاقة، علمًا بان انخفاض درجة التبريد

يؤدي إلى انخفاض 

باستخدام دهانات  .2

�NIR(�4( المدى

  

  

  

  

  

  

3( الشكل رقم 

تحسين خواص الخرسانة 3.3

ي من أكثر المواد إنتاجًا واستخدامًا في العالم، حيث يتم إنتاج سنويًا حوالي طن واحد من الخرسانة لكل ه

تم إضافة نوعين من المواد النانوية إليوي إنسان في العالم
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ى الخرسانة لا عهيتمثل تأثير و  يكون

ا في هتم استخداميو اإلنشائية بزيادة القوة والمتانة مما أدى الى تغير في طريقة استخدام الخرسانة في النظم 

يكا ليكا والنانو سلسمع إضافات الميكرو 

 الخرسانةى لا عهيتمثل تأثير و  و أكسيد يتكون طبيعيًا من معدن التيتانيوم

منع تلوث االسطح ومضادا للبكتريا 

  
�5  

 الحديثي لذه الخرسانة من أكثر المواد المركبة والمستحدثة شيوعًا في عالم البناء والتصميم الداخ

 اإلضافةذه ه، وتؤدي  نانوية من ألياف الكربون الزجاجية القصيرة

عاكسة  وتعتبر ح البحرالا بالماء والرطوبة وأم

ة لتكاثر الحشرات لة التنظيف وغير قاب

ندسين في التصاميم العضوية والبارامترية 

شكال والتفاصيل اال إلنتاجولة التصنيع والقولبة 

بنية التي استخدمت الأحد ا هوفي أذربيجان 

تشكيل ألواح حيث أعطت مرونة 

شكل المعماري انسيابية عالية، واستطاعت الوصول الى الفكرة التعبيرية 
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يكونلي أحد منتجات المواد الخام من السوه: يكاليكا والنانو س

بزيادة القوة والمتانة مما أدى الى تغير في طريقة استخدام الخرسانة في النظم 

مع إضافات الميكرو خرسانة  هيفة حيث استخدمت في إنشائلمثل برج خعالية االرتفاع 

 ى زيادة ارتفاع البرج بشكل كبير

و أكسيد يتكون طبيعيًا من معدن التيتانيومه: ثاني أكسيد التيتانيوم النانو

منع تلوث االسطح ومضادا للبكتريا الضوئي التي تجعله قادرا علي ية لوبفضل عم التشكيلبزيادة القوة وتقنيات 

   .��5 ويساعد في تنقية الهواء

��5اإلنشاء ةلمرح في يفةلخ برج) 4(الشكل رقم 

  :Concrete Fiber Carbonالزجاجية باألليافالخرسانة المسلحة 

ذه الخرسانة من أكثر المواد المركبة والمستحدثة شيوعًا في عالم البناء والتصميم الداخ

نانوية من ألياف الكربون الزجاجية القصيرة وٕاضافاتوالرمل والمياه  اإلسمنت

ا بالماء والرطوبة وأمهالخرسانة بعدم تأثر هذه تتميز و  إلى زيادة مقاومة الشد والضغط

ة التنظيف وغير قابهلصوت وخفيفة الوزن وسلعازلة ل انها باإلضافة، ائياً 

  .فةلا بصبغات وألوان مختهوينلكروبات، ويمكن ت

ندسين في التصاميم العضوية والبارامترية هملفضل لالالخيار ا الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية

ولة التصنيع والقولبة هانسيابية حرة وذلك بسبب ست الات المرنة بتشك

في أذربيجان  ) ييفلحيدر ع( يعتبر مركز و  الدقيقة سواء المنتظمة أو المعقدة

حيث أعطت مرونة  الفوالذي،يكل هى اللالزجاجية المرتكزة ع باألليافحة ل

شكل المعماري انسيابية عالية، واستطاعت الوصول الى الفكرة التعبيرية لالزجاجية ل باأللياف

يكا والنانو سلس المايكرو •

بزيادة القوة والمتانة مما أدى الى تغير في طريقة استخدام الخرسانة في النظم 

عالية االرتفاع المباني 

ى زيادة ارتفاع البرج بشكل كبيرلمما اعطى قدرة ع

ثاني أكسيد التيتانيوم النانو  •

بزيادة القوة وتقنيات 

�ويساعد في تنقية الهواء

الخرسانة المسلحة  4.3

ذه الخرسانة من أكثر المواد المركبة والمستحدثة شيوعًا في عالم البناء والتصميم الداخهتعتبر 

اإلسمنتوتتكون من 

إلى زيادة مقاومة الشد والضغط

ائياً هتشتعل نوال حرارةلل

كروبات، ويمكن تيونمو الفطريات والم

الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية تعتبر

ات المرنة بتشكهذات الواج

الدقيقة سواء المنتظمة أو المعقدة

لا الخرسانة المسهفي

باألليافحة لالخرسانة المس
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ى ذلك لون الخرسانة لية وساعد ع

  .��5 ة مريحة بسبب عكسها للحرارة

  
�5  

الى  الفوالذامًا في مجال البناء ولكن في نفس الوقت يفتقر 

 مقاومة في الفوالذت، وقد تم إضافة مواد نانوية لتحسين أداء 

 أكسيد ثاني انبعاثات من لليق هأن

اثناء عمليات التصنيع، بالضافة الي استخدامها في انشاء تصاميم حرة وذات مرونة وفي الفراغات 

والحد من الفوالذ ى تحسين ترابط جزيئات 

وتزيد من  للفوالذالتي تزيد من الخواص الفيزيائية والكيميائية 

، حيث ستحل والمنتجات معاً نانوية امكانية توليد فوائد بيئية في كل من عمليات االنتاج 

اكثر وطاقة اكثر ايضا النتاجها المواد النانوية محل مواد البناء التقليدية والتي تتطلب من االخير مواد خام 

وتحسين الكشف  مضرة بالبيئة حيث اصبحت تكنولوجيا النانو جاهزة للمساعدة في حماية البيئة

مجموعة من الباحثين في جامعة أدياليد عن تطويرهم لمادة نانوية جديدة من 

غاز ثاني اكسيد الكربون من محطات الطاقة التي تعمل علي حرق 
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ية وساعد علفي المساحات الداخ ، كما اعطت اتساعا كبيراالمستمدة من شكل موجة البحر

�ة مريحة بسبب عكسها للحرارةاالبيض وساهمت ايضا في الحفاظ علي بيئة داخلي

��5 يوضخ مركز حيدر علييف) 5(الشكل رقم 

  :تحسين خواص الفوالذ

امًا في مجال البناء ولكن في نفس الوقت يفتقر ه رادو  الفوالذ له بدأ منذ الثورة الصناعية الثانية

ت، وقد تم إضافة مواد نانوية لتحسين أداء الية التشكيل ومقاومة التآكل في بعض الحا

أن كما في الخرسانة، يحلالتس كمية يللتقيساهم في  وبالتالي

اثناء عمليات التصنيع، بالضافة الي استخدامها في انشاء تصاميم حرة وذات مرونة وفي الفراغات 

 :الواسعة ومن اهم المواد النانوية 

ى تحسين ترابط جزيئات لجسيمات النحاس و المغنيسيوم والكالسيوم النانوية التي تعمل ع

   .تآكل والحرارةلل هيدروجين ورفع مقاومته

التي تزيد من الخواص الفيزيائية والكيميائية : Fillers-Nano إضافة المواد المالئة النانوية

.	�    

  :الفوائد البيئية لتكنولوجيا النانو

نانوية امكانية توليد فوائد بيئية في كل من عمليات االنتاج تملك الجزيئات ال

المواد النانوية محل مواد البناء التقليدية والتي تتطلب من االخير مواد خام 

مضرة بالبيئة حيث اصبحت تكنولوجيا النانو جاهزة للمساعدة في حماية البيئة

مجموعة من الباحثين في جامعة أدياليد عن تطويرهم لمادة نانوية جديدة من أعلن ، حيث علي التلوث ومعالجته

غاز ثاني اكسيد الكربون من محطات الطاقة التي تعمل علي حرق  الممكن أن تساهم في تخفيض نسب انبعاث

المستمدة من شكل موجة البحر

االبيض وساهمت ايضا في الحفاظ علي بيئة داخلي

تحسين خواص الفوالذ 4.3

منذ الثورة الصناعية الثانية

ية التشكيل ومقاومة التآكل في بعض الحالقاب

وبالتالي ،هقوتزيادة و  لتآكلا

اثناء عمليات التصنيع، بالضافة الي استخدامها في انشاء تصاميم حرة وذات مرونة وفي الفراغات  الكربون

الواسعة ومن اهم المواد النانوية 

جسيمات النحاس و المغنيسيوم والكالسيوم النانوية التي تعمل ع .1

يدروجين ورفع مقاومتهشاشة الهآثار 

إضافة المواد المالئة النانوية .2

��5 هقوة انحنائ

الفوائد البيئية لتكنولوجيا النانو.4

تملك الجزيئات ال

المواد النانوية محل مواد البناء التقليدية والتي تتطلب من االخير مواد خام 

مضرة بالبيئة حيث اصبحت تكنولوجيا النانو جاهزة للمساعدة في حماية البيئة انهاباالضافة 

علي التلوث ومعالجته

الممكن أن تساهم في تخفيض نسب انبعاث
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  .��6علي فصل غاز ثاني اكسيد الكربون وبكفاءة عالية من غاز النيتروجين

تلعب تكنولوجيا النانو دورا هاما في رصد التلوث وذلك من خالل الجسيمات 

أو  وترسل بيانات الرصد مباشرة إلى قواعد البيانات البيئية،

كما تساهم تكنولوجيا النانو في معالجة الملوثات والنفايات السامة 

النفايات جزيئات نانوية عبر التربة لتصل بذلك إلى أماكن تواجد 

لهدمها وتحويلها إلى مواد غير ضارة عبر تفاعالت كيميائية خاصة، فمثال تمكن باحثون في مختبر المحيط 

 الهادئ الشمالي من تطوير عمليه صديقة للبيئة تعتمد على ألياف الكربون النانوية لمعالجة المياه الملوثة بمادة

واأللعاب النارية والصناعات الكيميائية، وهذه المادة وجدت 

والية أمريكية  ووجودها ارتبط بأمراض الغدة الدرقية وٕامكانية 

الطبيعية و الصناعية عن طريق تغيير الترتيب الذرى للمادة مما 

  .يؤدى الى التخلص من الخصائص السلبية او إضافة خصائص اخرى لم تكن موجودة من قبل

تعمـــل تقنيـــة النـــانو علـــى تحقيـــق التصـــميم الـــداخلى المســـتدام مـــن خـــالل تحســـين كفـــاءة اداء المبـــانى القائمـــة 

.  

يعتبر استخدام منتجات النانو العازلة من أهم الحلول التى تعمل على تحسين كفاءة المبانى القائمة بالفعل 

فهى عبارة عن طبقة رقيقة جدًا غير مرئية و غير سامة يمكن رشها على أى خامة فتوفر مستوى عالى من 

  

 ةهلو لل تبدو تعبيرية تشكيالت معمارية

 أو بشكل أفقي منتشرة التشكيل معقدة

 .يةلوالتشكي البيئية اهمن كفاءت ورفعت
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 Journal of the American، هذه المواد النانوية الجديدة والتي وصفها بشكل كامل في مجلة 

Chem علي فصل غاز ثاني اكسيد الكربون وبكفاءة عالية من غاز النيتروجين قادرة

تلعب تكنولوجيا النانو دورا هاما في رصد التلوث وذلك من خالل الجسيمات   ففي مجاالت الهندسة البيئية

وترسل بيانات الرصد مباشرة إلى قواعد البيانات البيئية، ياس نوعية الهواء والماء والتربة

كما تساهم تكنولوجيا النانو في معالجة الملوثات والنفايات السامة ،مصادر المياه  الكشف السريع عن الجراثيم في

جزيئات نانوية عبر التربة لتصل بذلك إلى أماكن تواجد   الناتجة من المصانع وذلك عن طريق ضخ

لهدمها وتحويلها إلى مواد غير ضارة عبر تفاعالت كيميائية خاصة، فمثال تمكن باحثون في مختبر المحيط 

الهادئ الشمالي من تطوير عمليه صديقة للبيئة تعتمد على ألياف الكربون النانوية لمعالجة المياه الملوثة بمادة

واأللعاب النارية والصناعات الكيميائية، وهذه المادة وجدت  السامة التي تستخدم في وقود الصواريخ

والية أمريكية  ووجودها ارتبط بأمراض الغدة الدرقية وٕامكانية  35في مستويات عالية في األنظمة المائية في 

  .��6	 حدوث السرطان ومشاكل الصحة األخرى

الطبيعية و الصناعية عن طريق تغيير الترتيب الذرى للمادة مما تعمل تقنية النانو على تعديل خواص المواد 

يؤدى الى التخلص من الخصائص السلبية او إضافة خصائص اخرى لم تكن موجودة من قبل

تعمـــل تقنيـــة النـــانو علـــى تحقيـــق التصـــميم الـــداخلى المســـتدام مـــن خـــالل تحســـين كفـــاءة اداء المبـــانى القائمـــة 

.التى تستخدم فى تنفيذ التصميم الداخلى وتطوير وتحسين خواص الخامات

يعتبر استخدام منتجات النانو العازلة من أهم الحلول التى تعمل على تحسين كفاءة المبانى القائمة بالفعل 

فهى عبارة عن طبقة رقيقة جدًا غير مرئية و غير سامة يمكن رشها على أى خامة فتوفر مستوى عالى من 

  .ائى كما تعمل على توفير بيئة داخلية مريحة العزل الحرارى او العزل الم

 .تقنية النانو تساهم بشكل كبير في ترشيد استهالك الطاقة الكهربية 

تشكيالت معمارية إلى وصوللل التصميمية العقبات بتجاوز النانو تقنية تطبيقات

 .التنفيذ 

معقدة أو منتظمة مرنة كتل تصميم في واسعة إمكانيات تقنية النانو

 .شاقولي

ورفعت واإلكساء البناء مواد من العديد أداء تحسين في النانو

، هذه المواد النانوية الجديدة والتي وصفها بشكل كامل في مجلة  الفحم

 Societyical Chem

ففي مجاالت الهندسة البيئية

ياس نوعية الهواء والماء والتربةالنانوية التي تقوم بق

الكشف السريع عن الجراثيم في

الناتجة من المصانع وذلك عن طريق ضخ

لهدمها وتحويلها إلى مواد غير ضارة عبر تفاعالت كيميائية خاصة، فمثال تمكن باحثون في مختبر المحيط 

الهادئ الشمالي من تطوير عمليه صديقة للبيئة تعتمد على ألياف الكربون النانوية لمعالجة المياه الملوثة بمادة

السامة التي تستخدم في وقود الصواريخ) بيركلوريت(

في مستويات عالية في األنظمة المائية في 

حدوث السرطان ومشاكل الصحة األخرى

  :االستنتاجات-5

تعمل تقنية النانو على تعديل خواص المواد  .1

يؤدى الى التخلص من الخصائص السلبية او إضافة خصائص اخرى لم تكن موجودة من قبل

تعمـــل تقنيـــة النـــانو علـــى تحقيـــق التصـــميم الـــداخلى المســـتدام مـــن خـــالل تحســـين كفـــاءة اداء المبـــانى القائمـــة  .2

وتطوير وتحسين خواص الخامات

يعتبر استخدام منتجات النانو العازلة من أهم الحلول التى تعمل على تحسين كفاءة المبانى القائمة بالفعل  .3

فهى عبارة عن طبقة رقيقة جدًا غير مرئية و غير سامة يمكن رشها على أى خامة فتوفر مستوى عالى من 

العزل الحرارى او العزل الم

تقنية النانو تساهم بشكل كبير في ترشيد استهالك الطاقة الكهربية  .4

تطبيقات متهسا .5

 ةلمستحي األولى

تقنية النانو أتاحت .6

شاقولي بشكل ممتدة

النانو تقنية متهسا .7
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 في والخارجية يةلالبيئة الداخ تحسين

 .الشمس إدخال يةلعم في التحكم

استبدال العديد من تقنيات المبانى المستدامة و التى يتم استخدامها حاليًا بتقنيات النانو لما توفره من 

  .خاصة و انه فى المستقبل القريب سوف تصبح خامات النانو اقتصادية فى التكاليف 

اســتخدام خامــات النــانو العازلــة فــى معالجــة المبــانى القائمــة بالفعــل لحمايتهــا و العمــل علــى ترشــيد اســتهالك 

 االختبارات المعملية وٕاجراء , المواضيع

 التجارب من واالستفادةجامعاتنا 

 ىندماج الكامل بالممارسات الخضراء للمبان

ستدامة بكل مرحلة من مراحل دورة حياتها حتي 

  .ىراء بالمبانستدامة العمرانية والممارسات الخض

  .ه1438ربيع األول  

2. Alaa-aldien Alsaied Farid1. Ahmed Hamed El

Sayd Mourad 3   ، GREEN NANO ARCHITECTURE: A NEW PROSPECTS 

AND FUTURE VISIONS

No. 51, April, 2019, 751

استخدام تكنولوجيا النانو الخضراء فى تحقيق التصميم الداخلى 

4. Will Soutter , Nanotechnology in Green Construction,12

-   18العدد    39 -المجلد 
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تحسين ىلع وساعدت البيئي وثلالت وٕازالة تحسين في تقنية النانو

التحكم ىلع تلات وعمهالواج وتنظيف معالجة ىلع والقدرة واء

استبدال العديد من تقنيات المبانى المستدامة و التى يتم استخدامها حاليًا بتقنيات النانو لما توفره من 

خاصة و انه فى المستقبل القريب سوف تصبح خامات النانو اقتصادية فى التكاليف  امكانيات وتطبيقات

اســتخدام خامــات النــانو العازلــة فــى معالجــة المبــانى القائمــة بالفعــل لحمايتهــا و العمــل علــى ترشــيد اســتهالك 

المواضيع من النوع بهذا تختص التي القادمة الدراسات في البحث

 .العالمية األبحاث بنتائج ومقارنتها

جامعاتنا  جهمنا في النانو بتطبيقات الخاصة الدراسية المواد تكثيف

  .المجال 

ندماج الكامل بالممارسات الخضراء للمبانإلمن خالل مواد البناء ومع ا ةثرت تكنولوجيا النانو علي العمار 

ستدامة بكل مرحلة من مراحل دورة حياتها حتي إظهرت عمارة النانو الخضراء ، والتي تعتمد علي مواد نانو ذات 

ستدامة العمرانية والممارسات الخضإلندماج تكنولوجيا النانو ومبادئ اإل

 1كلية الهندسة ، –رزين فهد الفوزان ، تقنية البناء بالنانو، جامعة القصيم 

aldien Alsaied Farid1. Ahmed Hamed El-Sayed salama2 and Rania Said 

GREEN NANO ARCHITECTURE: A NEW PROSPECTS 

VISIONS،Faculty of Engineering, Al-Azhar University

No. 51, April, 2019, 751-763- 
استخدام تكنولوجيا النانو الخضراء فى تحقيق التصميم الداخلى ،   عـــــال محمد سمير إسماعيل

  جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية 
. Will Soutter , Nanotechnology in Green Construction,12-2012 . 

 – البعث جامعة مجلة النانو ،  تقنية ظل في مرهج ،العمارة

تقنية النانو متهسا .8

واءهال وثلت مجال

  :التوصيات-6

استبدال العديد من تقنيات المبانى المستدامة و التى يتم استخدامها حاليًا بتقنيات النانو لما توفره من  .1

امكانيات وتطبيقات

اســتخدام خامــات النــانو العازلــة فــى معالجــة المبــانى القائمــة بالفعــل لحمايتهــا و العمــل علــى ترشــيد اســتهالك  .2

  .الطاقة بها 

البحث هذا تطوير .3

ومقارنتها ليبيا في

تكثيف إلى الدعوة .4

 ذاه في العالمية

 :الخالصة-7

ثرت تكنولوجيا النانو علي العمار أ

ظهرت عمارة النانو الخضراء ، والتي تعتمد علي مواد نانو ذات 

إل عملياً  تكون تطبيقاً 

  

  :المراجع-8

رزين فهد الفوزان ، تقنية البناء بالنانو، جامعة القصيم  .1

Sayed salama2 and Rania Said 

GREEN NANO ARCHITECTURE: A NEW PROSPECTS 

Azhar University  ، Vol. 14, 

عـــــال محمد سمير إسماعيل .د .م.أ. 3

كلية الفنون التطبيقية ،  المستدام

مرهج ،العمارة لؤي. حربة عال.5

2017  
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