ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ونانلا ايجولونكتو ملع
امهتامادختساو
تامولعملاو تابتكملا لاجم يف
دادعإ
يدامرلا ينامأ .د
تامولعملاو تابتكملا مسقب دعاسملا ذاتسألا
ةيردنكسإلا ةعماج

ونانلاNano
مزقلا ينعتو ةيقيرغإ ةملك ونانلا •
وركياملا نم تارملا فالآ رغصأ سايق ةدحو يه و •
،
! ناسنإلا ةرعش رطُق نم  1/80,000يلاوح يأ •

ونانلا ملع
:موقي يذلا ملعلا وه
ال يتلا داوملا نم ةلخادتملا تابيكرتلا لمعب *
سايق ةدحو قدأ يهو( رتم ونان ةئاملا اهمجح زواجتي
هذه صاوخ سردي مث * )نآلا ىتح ةفورعم ةيرتم
.ةديدجلا داوملا

ايجلونكت Nano technology
ونانلا
نم – ونانلا ملع جئاتن قيبطتو مادختسا يه
اذه اهفشتكا يتلا صاوخلا نم ةدافإلا لالخ
ةايح لهست ءايشأ عينصت يف – ملعلا
 .هتالكشم لحت و ناسنإلا

ال سبالمو  ،بارتلاب خستت ال رئاتس لثم
رثاتت ال ةجسنأو،قرعلاب للبتت
تاراطإو ،رانلاب قرتحي ال بشخو،ايريتكبلاب
.ريثكلا كلذ ريغو؛ ديدحلاك ةنيتم ترايس
يرجُي يذلا (ونانلا ملع نودب هنإف كلذبو
دوجو كانه نوكي نل )تاساردلاو ثاحبألا
 .ونانلا ايجولونكتل
ثاحبألا لالخ نم ونانلا ملع مدقت املكو
ونانلا ايجولونكت! تمدقت املك  ،ةيملعلا
ةديفم داومل ةديدج تاعانص تجتنأو

ةيادبلا

يرصملا ئيايزيفلا ملاعلا
 ،ديسلا ىفطصم  /روتكدلا
2010

يكيرمألا يئايزيفلا ملاعلا
Richard feynman,in 1959

سايقمب لمعت ةيحلا تانئاكلا“:نلعأ •
ةريثك ءايشأ كانهف  ،رتم ونانلا مجح وأ
ًالثم اهنم  ،ونانلا مجحب دسجلا يف ةدوجوم
 DNAتانيجلاو  ،تانيتوربلا
•
يتلا ةيويحلا فئاظولا لك نأ نع ًالضف
ثدحت ةايحلا ديق ىلع“ ناسنإلا يقبُت
رتمونانلا مجحب

ونان تاجتنم
فالآ ذنم
لبق نينسلا
1959

:تارمتؤملا ىدحإ يف لاق
تادلجم ليمحتب ملحأ”
ةيناطيربلا ةعوسوملا
سأر مجحب ةحاسم يف ةلماك
“سوبدلا

ملع ريوطت يف تاصصختلا نم ديدعلا تكرتشا دقلو
ونانلا ايجولونكتو

داوملا صاوخ عاونأ
:يلي ام اهنمو ،داوملا صاوخ عاونأ ددعتت
نوللا لثم  :ةيرصبلا صاوخلا1-
ةيفافشلاو
ىلع ةردقلا لثم ةيبرهكلا صاوخلا2-
ليصوتلا
 ،ةبالصلا لثم ةيئايزيفلا صاوخلا3-
راهصنالا ةجردو
 ،لعافتلا لثم ةيئايميكلا صاوخلا4-
 .لعفلا در تالدعمو

هذه،ريغتت اهصاوخ نإف داوملا مجح رغصي امدنع
 ،ةنيعم فورظ تحت داوملا لمع ةقيرط فصت صاوخلا
موقي ةساردلا ديق داوملل ةديدج صئاصخ روهظ دعبو
اوعِّنصي نأ مهنكمي ناك اذإ امع ثحبلاب ونانلا ءاملع
؛ ةديدجلا صاوخلا هذه نم ةديدج تابيكرت
كانهو اهمادختسا نوعيطتسي ال اهنم صاوخ كانهف
همادختسا ةيناكمإل ةيمهأ اذ نوكي اهنم ليلق
،نوءاشي ام عينصتل ةدئافو ةيلاعفب
ىلع-ديسلا ىفطصم روتكدلا مدختسا املثم
جالعو  ،نع فشكلا يف بهذلا  -لاثملا ليبس
ىلع دعب هبيرجت متي مل جالعلا اذه نأ الإ ،ناطرسلا
،رابتخالاو ةبرجتلا ديق لازي ال وهو  ،ناسنإلا
.ةساردلاو

اهفشتكي يتلا داوملا ةيمهأ لعلو
نم حضتت هسفنب اهعِّنصيو ناسنإلا
لكشب -ايجولونكتلا روطت ضرع لالخ
روصعلا ربع -ماع
لبقام يأ -تاونسلا نييالم ذنم :يرجحلا رصعلا يفف*

نم مدختسي ءيش لك نوعِّنصي اوناك -ينوعرفلا رصعلا
راجحألا
زنوربلا نوينيصلا فشتكا :يزنوربلا رصعلا يفو*
.ندعملا اذه نم ءيش لك نوعنصي اوأدبو
دعب هنم اوعنصو هوفشتكا ثيح :ديدحلا رصع يفو*
نم ريثكلا بلصلا نم اوعنص مث ،بلصلا كلذ
تاعانصلا
تاكرحم ترهظ ثيح ( :ةيعانصلاةروثلا رصع يفو*
) تارايسلا تاكرحمو  ،راخبلا
– ةيضاملا ةنس نيسمخلا يف -نيرشعلا نرقلا يف امأ *
رصع يهو ً :اريثك ةايحلا تريغ ةروث تثدح دقف
تنرتنإلاو  ،بوساحلا حئارشو بوساحلا ايجولونكت

Laser revolutionاهريغو
هابشأ وأ روتسيزنارتلا عينصت مت ماعلا سفن يفو*
ةبلصلا تالصوملا
Solid state semi- conductors
ةينورتكلإلا تاراشإلا ليوحتو ميخضت يف مدختست يتلا
ً .ادج ريغصزيح يف تامولعملا نيزخت يفو،
ىلع ةدمتعملا ايجولونكتلا ةرهش تعاذ  1980ماع يفو*
سايقمو مجحب داوملا تائيزج نم ةديدجلا داوملا عينصت
ونانلا
نإف  ،رتمونان  1-100نم اهمجح ريغصت متي ةدام يأ نإ
عيطتسن اننإف مث نموً ،اعيمج نوريغتي اهلكشو اهصاوخ
ةيعيبطلا داوملا نم ةديدج صاوخب ةديدج داوم ىلع لوصحلا
علسلاو فئاظولاو تاكرشلا ددع نم ديزي امم  ،انلوح ةحاتملا
ديزتو ةشيعملا ىوتسم عفتريو داصتقالا شعتنيو
اذكهو  ....ةلودلل ماعلا لخدلا ديزي مث نم ةعوفدملا بئارضلا
وأ ةيعيبط ءاوس – ةحاتملا داوملاف ؛ةايحلا ةيعون نسحتت

 :وهو،هسفن حرطي لاؤس كانه نآلاو
رييغتب داوملا صاوخ ريغتت اذامل
اهمجحدمتعت داوملا صاوخ نأل :يه ةباجإلا
تانورتكلإلا اهيف كرحتت يتلا؟ةحاسملا ىلع
ةفلتخم ةحاسم يفريست تانورتكلإلا لعجي ةداملا مجح ريغصت نإف مث نمو ،
؛ ةفلتخم صاوخ ةداملا بستكت مث نمو
ناولألا رظنأ  ،اهتكرح ءانثأ تانورتكلإلا بذبذت ىلع دمتعي ةداملا نول نأ ىتح
نم ( :يلاتلا لكشلا يف ةفلتخم ةيرتمونان ماجحأب بهذلا ءيزجل ةفلتخملا
قرزألا ،نكادلا رضخألا ،حتافلا رضخألا ،حتافلا يدرولا :راسيلا ىلإ نيميلا
)يزمرقلا رمحألا ،يجسفنبلا ،يلينلا

رييغتب داوملا ناولأ رييغت ًاضيأ اننكمي هنإف مث نمو
)بهذلاك(ةمهم داوم ىلع لوصحلا عيطتسن اننأ امك ؛ اهمجح
 .ةمهم نكت مل داوم نم

انذخأ اذإ ًالثم ةتالوكوشلا ةعطقف
سفن انيطعت فوس طقف مارج اهنم
 1-100اهريغصت مت اذإ نكلو  ،معطلا
لب ً ،اولح اهمعط نوكي نلف رتمونان
ةراض صاوخ تاذ نوكت امبرو ً،ارُم امبر
ضارمألا ضعب جلاعت امبرو  ،ةحصلاب
!! اهنم يناعن يتلا

نيتالبلا ندعم يه ةدحاو ةدام نم رتمونانلا سايقمب ةفلتخم داوم عينصت ًاضيأ مت دقلو
صاوخلا يف ضعبلا اهضعب نع ةفلتخم داوم اهنع جتنف ًايبيكرت اهنم لك عينصت مت ثيح

عينصتب ماق و مإ يب يأ ةكرش نم نيلماعلا ءاملعلا دحأ اهب ماق دقو
يرذلا بوكسوركيملا لالخ نم ةرذ قوف ةرذ عضوب اهنم لك
Atomic Microscope
داوملا هذه تجتن ىتح ً ،اليوطً اتقو اهدادعإ قرغتسا دقو
.صاوخلا يف ةفلتخملا
نم دبالف ةفلتخملا صاوخلا تاذ ةديدجلا داوملا هذه دادعإ لجا نمو
دوجو
 .ونانلا سايقمب ةيؤرلا نم ثحابلا نكمتيل ةصاخ ةزهجأو تالآ

سيل هنأ نيبت دقف  ،ءانثتسا ةدعاق لكل نألو
مجح ريغصتب اهصاوخ ريغتت داوملا لك
"بوساحلا مولع" عقوم رشن دقف  ،اهتائيزج
ينابايلا ملاعلا نأ لوقي ًاربخ 2010ويلوي يف
ثوحبلل وداه دهعم سيئر "وتوميإ وراسام"
مزمز ءامل ةيزاجعإ صئاصخ نع فشك دق ةيملعلا
مادختساب براجت ةدع هيلع ىرجأ نأ دعب
؛ ونانلا ايجولونكت

ةودنلا يف اهاقلأ ةملك يف وتوميإ دكأو
راد ةيلك اهتمظن يتلا ةيملعلا
ءام نأ ةدج ةنيدم يف تانبلل ةمكحلا
دجوت ال ةيملع ةيصاخب زاتمي مزمز
يداعلا ءاملا يف
ثوحبلاو تاساردلا تنيب نأ دعب
ءاملا ىلع اهارجأ يتلا ةيملعلا
عطتست مل اهنأ ونانلا ايجولونكتب
!!!" ةيلصألا هصاوخ نم يأ رييغت

تابساحلا وعِّنصم مه ونانلا ايجولونكت اهتثدحأ يتلا ةجضلا بابسأ مهأ دحأ لعلو
هابشأ ( روتسزنارتلا مجح ريغصت ةيناكمإ نم نوديفتسي نيذلا ةيلآلا
نوناقلل ً اقفو كلذو  ،لضفأ تاناكمإب ةديدج ةزهجأ عيبو عينصت يف )تالصوملا
 Moore’s lawروم ملاعلا هعضو يذلا
ةزهجأ مجح ريغصت متي فوس رهش رشع ةينامث لك" نأ ىلع صني يذلا
حئارش ىلع اهنيزخت نكمي يتلا تامولعملا ةيمك فعاضي امم ،روتسزنارتلا
اهعارتخا ذنم رغصلا يف ةرمتسم تابساحلا ماجحأ ىرن اننإف كلذلو "،رتويبمكلا
لمحت يتلاو مجحلا ةريبك ةركاذلا تاذ ةلومحملا تانوفيلتلا ىلإ مويلا انلصو ىتح
! ةيئرملاو ةيتوصلا تاليجستلاو صوصنلا نم ةلماك تابتكم اهتايط نيب
ةيمك ةدايز ينعي اذه نإف  ،هذه تالِّصوملا هابشأ نم ربكأً اددع انعضو اذإو
اهيلع اهنيزخت نكمي يتلا تامولعملا
رتويبمكلاب ةصاخلا تالِّصوملا هابشأ مجح نوكي نأ  2020ماع يف هنأ عقوتملا نمو
يتلا هترضاحم يف نامنياف ملاعلا يأرلا اذه معديو ؛رتم ونانلا سايقم مجح يف
فورحلا ةباتك نكمي هنإ" ً :الئاق  ،ةيكيرمألا ءايزيفلا ةيعمج يف  1959ماعاهاقلأ
ةعوسوملا تادلجم نيزخت نكمي هنإف مث نمو ) ،ةرذ ( 300-400تارذلا تائم مادختساب
يعنصم دعسأ امم "،سوبدلا سأر مجح يف نيرشعلاو ةينامثلا ةيناطيربلا
 .ةريبك ةجض ثدحأ لكشب رتويبمكلا

يف ونانلا ايجولونكت ت امادختسا ضعب
ماع لكشب ةايحلا

.
فِّظني جاجز
هسفن

ردصت الو خستت ال براوج
ةحئار اهنم
عم لعافتي ال اهجيسن نأل
تايرطفلاوأ ايريتكبلا

لاجم يف ونانلا تاقيبطت
تامولعملاو تابتكملا

تانايبلا ضرع لاجم يف 1-
ةرِّفوملا ضرعلا تاشاش (
)ةقاطلل

ظافحلا لاجم يف 2-
يف نمألا ىلع
قيرحلا دض ( ةبتكملا
راشتناو  ،ةقرسلاو
) ةماسلا تازاغلا

قرولا لاجم يف 3-
ةعابطلاو

Atomic force microscope
)(AFM

تامدخ ةحاتإ يف 4-
تايوتحمو تامولعملا
نم ةيمقرلا تابتكملا
لومحملا نوفيلتلا لالخ

قرولا ىلع ةعابطلا
ينورتكلإلا
ملقبNanolithography

 :يكذلا قرولا ةفافل
اهرطق ةناوطسا
،دحاو رتميتنس
 15-20اهلوطو
رتميتنس

ةجلاعمو لقنو نيزخت لاجم يف 5-
تامولعملاو تانايبلا
عرسأ لكشب

صارقأ و ةيئوضلا صارقألا نإ
اهتركاذ مجح ساقت ويديفلا
طئاسولا امأ ،رتموركيملاب
اهيدلف ونانلا مجحب ةديدجلا
يهو  ،رتمونانلا مجحب ةركاذ
مجحب تانايب نيزخت عيطتست
ةركاذلا كلت نم ربكأ ةرم نويلم
Palmtop computer

Nano mobiles

Audio players

ىلع ظافحلاو درجلاو ةراعإلا لاجم يف 6-
نمألا

تاددرت مادختساب ةيوهلا ىلع فرعتلا ةينقت
ويدارلا
)Radio-frequency Identification(RFID

