
 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

324 

اص الرئيسيه ض الخووالتغيرات التي تحدثها في بع -نانوالومخاطر تكنولوجيا  فرص    
بالشعور بالراحه في الخامات السليلوزيه المرتبطه  

Opportunities and risks of nanotechnology - changes in some of the main 

properties associated with comfortable in cellulose materials 

 ا.م.د/ عال عبد السالم بركات محمد

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقيه  –أستاذ مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو 

 :ثحبلا صخلم

 حٌث، المستهلك والبٌئه المحٌطه بهعلً صحة لتقنٌة النانوالتعرؾ علً الجوانب االٌجابٌه والسلبٌه الً  هذا البحث يهدف

الناجمه عن ولٌس على المخاطر  ؛على تطوٌر وتسوٌق التكنولوجٌا وقت قرٌبكان التركٌز الرئٌسً للبحوث حتى 

باالضافة إلً التعرؾ علً التؽٌرات التً ٌمكن ان تحدثها بعض المعالجات بهذه التقنٌة علً بعض خواص  ،إستخدامها

واحدة من تعد تكنولوجٌا النانو فً أن  هذا البحث أهميةوالتً تإثر بالشكل مباشر علً الشعور بالراحه. وتتمثل  ،القماش

قوة دافعة وراء ثورة صناعٌة جدٌدة من المرجح أن توفر فرصا ، وت الواعدة للقرن الحادي والعشرٌنالتكنولوجٌاأكثر 

كما ٌنبؽً  لها،مستوى أدنً إلً  هاضٌتخفو ،الناجمة عن هذه التكنولوجٌاتقٌٌم شامل للمخاطر عمل ٌنبؽً  لذا كبٌرة للنمو.

 .بالمواد النانوٌة زودةالم عن المنتجاتلفوائد والمخاطر البٌئٌة المحتملة با رفع مستوى الوعً لدى المستهلك لٌحٌط علما

المستقل التموٌل  مع توفٌر ة،ٌالنانو اٌبحوث حول المخاطر المتعلقة بالتکنولوجال مزٌد من ینحتاج إلونحن فً هذا الصدد 

من أجل البحوث  نتائج حول ةٌالشفافبالطبع والعالمً ، على المستوى  هخصصتكز أبحاث مامر وإنشاء ،لبحوثلتلك ا

 .النانو اٌتکنولوجناجحة ل إدارة مخاطر

،  حٌث تم انتاج ست اقمشه من خامات سلٌلوزٌه مختلفه )قطن ، بامبو ، التجرٌبً والتحلٌلً المنهجوٌتبع هذا البحث 

تم توظٌفها كؤقمشة أطفال، ثالثه منها تركت دون أي معالجه، بٌنما تم معالجة الثالثه االخرى بنانو  ،راٌون فسكوز (

 ،أكسٌد الفضه ، ونانو ثانً أكسٌد التٌتانٌوم ، وذلك الكساب القماش بعض الخواص الهامه لتالئم ؼرض االستخدام النهائً

علً جمٌع العٌنات  Pema test (skin model)ء إختبار وقد تم إجرامثل مقاومة البكترٌا ، ومقاومة االتساخ . 

ر الماء ، والتوصٌل ابخنفاذٌة كل من  نفاذٌة القماش الهواء ، وعلً إختبار  )والذي ٌشمل إجراء المعالجة والؽٌر معالجة

للتعرؾ علً أثر هذه المعالجات  وذلكوهً الخواص المرتبطه بشكل مباشر بتوفٌر خاصٌة الراحه للجسم( الحراري، 

 :عرض ألهم النتائجعلً الخواص المرتبطه براحة الجسم ، وفٌما ٌلً 

) الراٌون، والبامبو،  بعد المعالجة بالمواد النانونٌة النسجٌه المستخدمة بالبحث عٌناتزاد وزن المتر المربع لجمٌع ال -1

 % علً التوالً. 22،22، 29والقطن( بنسبة 

بعد  % علً التوالً 8،  4، 6فاذٌة بخار الماء لكل من خامة الراٌون والبامبو والقطن بنسبة إنخفضت نسبة ن -2

 .المعالجة

%  لكل  74، 87،  85قمشة للهواء لجمٌع العٌنات، وبنسب كبٌرة وصلت إلً دث إنخفاضا ملحوظا فً نفاذٌة االح -3

 .بعد المعالجة من خامة الراٌون والبامبو والقطن علً التوالً

% لكل من  56، 59، 66تصل إلً بنسب  وبشكل كبٌر بعد المعالجة بالمواد النانونٌه التوصٌل الحراري فض إنخ -4

 .بعد المعالجة الراٌون، والبامبو، والقطن علً التوالً

وقد اوضحت النتائج أن جمٌع الخواص محل اإلختبار قد تؤثرت بالمعالجة والسٌما كل من نفاذٌة الهواء، والتوصٌل  

مما ٌفقد الخامات السلٌلوزٌة أهم ممٌزاتها وخصائصها، لذا ٌجب دراسة تؤثٌر مواد المعالجة قبل معالجة الخامة  ،الحراري
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ثها هذه المعالجة بخصائص الخامة االصلٌة، والتً ٌكون لها دورا رئٌسٌا فً للتعرؾ علً التؤثٌرات السلبٌة التً قد تحد

 كفاءة أدائها عند األستخدام.

أن المعالجات بالمواد النانونٌه وإن كانت قد أضافت خواص مرؼوبة للقماش لٌالئم ؼرض  من كل ماسبق نستنتج

علً الخصائص االساسٌه المرتبطة بالشعور بالراحة اإلستخدام النهائً، إال إنها علً الجانب االخر أثرت بشكل سلبً 

بالقماش، لذا ٌجب دراسة تؤثٌر كل مادة معالجة للقماش علً حدى قبل إجراء هذة المعالجة، والتعرؾ علً تؤثٌرها علً 

 خواص القماش االساسٌة، وإتخاذ القرار المناسب بما ٌتالئم مع ؼرض االداء، وفً نفس الوقت المحافظة علً الخواص

 االصٌله للخامه والسٌما إذا كانت مرتبطة بالراحة.

Abstract: 

The aims of this research are to identify the positive and negative aspects of nanotechnology 

on consumer health and the environment, As well as to identify the changes that can be 

caused by some treatments of this technique on some properties of the cloth, which directly 

affect the feeling of comfort. The importance of this research is that nanotechnology is one 

of the most promising technologies of the 21st century and a driving force behind a new 

industrial revolution is likely to provide great growth opportunities. A comprehensive risk 

assessment of this technology should be undertaken, reduced to the lowest level, and 

consumer awareness should be raised to take note of the potential environmental benefits and 

risks of nanomaterial. In this regard, we need further research on the risks related to 

nanotechnology, with independent funding for such research, the establishment of specialized 

research centers at the global level, and of course transparency on the results of research to 

manage the risks of successful nanotechnology.  

The most important results of this study are: 

1. The weight per square meter of all textile fabrics used in research after treatment with 

nanoparticles (rayon, bamboo, and cotton) increased by 29, 22.22%, respectively. 

2. The water vapor permeability of Rayon, Bamboo and Cotton were reduced 6, 4 and 8% 

respectively after treatment. 

3. There was a significant decrease in air permeability of fabrics for all samples, 85, 87 and 

74% for Rayon, Bamboo and Cotton respectively after treatment. 

4. 4. The thermal conductivity was significantly reduced after treatment with the Nano-

materials at rates of 66, 59 and 56% for Rayon, Bamboo and Cotton respectively after 

treatment. 

We conclude that nanomaterial, although they have added desirable properties of the cloth to 

suit the purpose of end use, on the other hand, they have negatively affected on the basic 

characteristics of comfort in the cloth, therefore, it is necessary to study the effect of each 

treatment separately before performing this treatment. It must identify the impact on the basic 

characteristics of the fabric, and take appropriate decision in accordance with the purpose of 

performance, at the same time preserving the original properties of the fabric, especially if it 

is related to comfort. 

The most important references: 

(1) Rezwan Mahmud1, Farhat Nabi, Application of Nanotechnology in the field of Textile, 

Journal of Polymer and Textile Engineering, Issue 1 (Jan. – Feb), 2017. 
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Nanotechnology In Textiles: A Review, Chittagong, Bangladesh, May 2014. 

 (3) Lauterwasser, C., Opportunities and risks of Nanotechnologies, The Allianz Center for 

Technology and Allianz Global Risks, France, 2014. 

(4) Song, G., Improving comfort in clothing, Woodhead Publishing Limited, 2011.  

 مقدمه :

عمٌقا على كل تؤثٌرأ واحدة من التكنولوجٌات الرئٌسٌة الناشئة فً هذا القرن والتً ٌمكن أن تإثر  كنولوجٌا النانوت تعتبر

على جمٌع بإلضافة إلً تؤثٌرها وإنتاج الطاقة، واإلدارة البٌئٌة، ، والنقلالطب، والدفاع، ، مثل مجال من مجاالت الحٌاة

 .وتشخٌص وعالج األمراض ،نظٌفهتوفٌر بٌئه و الطاقة، ومنع التلوث تساعد فً رفع كفاءةهً ف ،المستهلك ةجوانب حٌا

الدهانات ومستحضرات التجمٌل والسلع الرٌاضٌة  مثلالمنتجات االستهالكٌة التً تتضمن مواد نانوٌة هناك العدٌد من و

 ( 1،2،3. )........الخ وألعاب األطفال ،والمنسوجات ومواد البناء 

 وخصائص المواد النانونيه: تكنولوجيا النانو

المواد تلك فً  بحٌث تظهر ،بالمواد على المستوى الذري والجزٌئً التالعبعلم دراسة الظواهر و تكنولوجٌا النانو هً

 (4). االصلٌه عن خصائص المواد مختلفةوبٌولوجٌة وحرارٌه،  ،كهربائٌةو ،وكٌمٌائٌة ،خصائص فٌزٌائٌةنٌه النانو

صطلح "نانو" ٌؤتً من الكلمة الٌونانٌة "نانوس" بمعنى "قزم" وٌستخدم فً قٌاس الجسٌمات التً ٌبلػ قطرها نانومتر مو

 (7، 6، 5). (ألؾ ملٌون من المتر واحد علً) مترالملٌار من  علًواحد أي 

 صؽر حجمحٌث أن  إلى تؤثٌرٌن مختلفٌن: التؤثٌرات الكمٌة والسطحٌة.النانو  مقٌاس وتعزى التؽٌرات فً السلوك عند  

فً بعض األحٌان تصبح المواد و( 3) ،التفاعل ٌساعد علً زٌادة، وكبر مساحة السطح الخارجً النانونٌه الجسٌمات

وفوائد متعدده  إٌجابٌههذا ٌإدي إلى آثار إن كان و ،النانوعلى مستوى وهً تفاعلٌة  وهً فً حجمها العادي أكثرالخاملة 

. البٌئه المحٌطهأو االنسان جسمإلً  المواد النانوٌةتلك إذا دخلت وأضرار محتمله  سلبٌهثار آ له إال إنه علً الجانب االخر

(2) 

 :في المنسوجات النانو تكنولوجيااستخدام 

 اتمإسسال الٌوم العدٌد منتعمل و صناعات االستهالكٌة فً جمٌع أنحاء العالم.الصناعة المنسوجات هً واحدة من أهم 

لها تتجاوز بكثٌر االستخدام األساسً  للمنسوجات تولٌد قٌمة مضافةل ،فً مجال تصنٌع المنسوجات النانوٌة اتشركالو

الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة  لخواصوبالتالً فإن ا (9، 8، 2)نسجٌة، المواد المن خالل دمج وظائؾ جدٌدة فً وذلك 

ن حصول الصناعة لضما بما ٌناسب ؼرض االستخدام النهائً  وتحسٌنهاتطوٌرها ٌمكن النسجٌة  خاماتللوالبٌولوجٌة 

 ( 7، 5 10) .على مٌزة تنافسٌة

فً المنسوجات: الفضة، وثانً أكسٌد السٌلٌكون، وثانً أكسٌد التٌتانٌوم،  استخدماالكثر شٌوعا وإالمواد النانوٌة ومن 

  (8)الكربون.وأنابٌب الكربون النانوٌة،  وأكسٌد الزنك، وأكسٌد األلومنٌوم،

: مقاومة الفطرٌات والبكترٌا، التنظٌؾ الذاتً، باستخدام المواد النانوٌة لمنسوجاتل إكسابهاالخصائص المحتمل  من أهمو

والعدٌد من ق، ارتحاإل مقاومةواتٌكٌه، مقاومه أشعه فوق بنفسجٌه ، تحمل، إمتصاص رطوبه، مقاومة كهرباء إستقوة 

 (8)الخواص االخرى الهامه لؽرض االستخدام النهائً.

الخصائص الجمالٌة والوظٌفٌة لألقمشة، من خالل  فًلتحسٌنات كبٌرة  جدٌدنحً م التجهٌز النهائً لالقمشهاتخذ  وقد

ومواصفات معٌنه خصائص  لتحسٌنٌرجع ذلك أساسا إلى أن الطرق التقلٌدٌة المستخدمة تكنولوجٌا النانو ، و تطبٌقات 
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جٌا النانو تكنولوبٌنما .  رتداءاالل أو ٌؽسالبعد  خصائصها، و تفقد  دائمتكون ثابته بشكل األقمشة فً كثٌر من األحٌان ال ب

وٌة سرٌع جدا فً السنوات كان التطور فً تطبٌقات الجسٌمات النانقد و (10معالجه ثابته بشكل كبٌر.) ٌمكن أن توفر

 (5) النسٌج. تجهٌزفً مجال  الماضٌة

 هاقٌأو تطب العادٌه ٌتم دمج هذه المواد إما فً حجم األلٌاؾالمنسوجات  تجهٌزعند استخدام المواد النانوٌة فً و

أو  (التً ٌبلػ قطرها فً نطاق النانو) نٌهنانوألٌاؾ من نفسها المنسوجات تتكون وقد ، على النسٌج (coating)طالءك

هذه  تحرر أو إنطالقٌمنع  ، بحٌثالمنسوجاتٌجب أن تكون المواد النانوٌة جزءا ال ٌتجزأ من و .معا األلٌاؾ والطالء

 الفضهنانومثل المواد )تلك الدراسات المتعلقة بسلوك المواد النانوٌة فً المنسوجات أن  حٌث أثبتتمنها، المواد النانوٌة 

 أن نسبة تحررها تتراوحو ،بها رتبطتنطلق من المنسوجات أثناء الؽسٌل، تبعا للطرٌقة التً تقد نانو أكسٌد التٌتانٌوم( و

 :التالٌة عواملوٌعتمد إطالق المواد النانوٌة من المنسوجات على ال ،(8،)٪ تقرٌبا100من صفر إلى  أثناء الؽسٌل

 ؽالؾ اوؼطاء أثناء التجهٌز(ك)علً السطح الخارجً للشعره ام داخلها، ام كٌفٌة وموقع إندماجها مع النسٌج -1

 مابٌن المواد النانونٌه والشعٌرات النسجٌه. نوع وقوة الرابطة )التساهمٌة( -2

 (7 ،11 ،12).(coating) تؽطٌهمقاومة التآكل ومرونة المثل نفسه خصائص النسٌج  -3

جدٌدة فً منسوجات  خواصوٌكمن النجاح المستقبلً لتكنولوجٌا النانو فً تطبٌقات النسٌج فً المجاالت التً ستدمج فٌها 

 ( 13) إلى ذلك.بما فً ذلك قابلٌتها للتطبٌق والمرونة وما  ،بهامتعددة الوظائؾ دون المساس بخصائص النسٌج المتؤصلة 

 :مالها وما عليها تكنولوجيا النانو

بل أٌضا  ،مزاٌا تلك التكنولوجٌا علً االهتمام لٌس فقطتركٌز بصورة عادلة، ال بد من النانو تكنولوجٌا  من أجل تقٌٌمو

حٌث أبتت بعض الدراسات العلمٌه المبكره أن  ،و البٌئة على صحة اإلنسانالناجمه عن إستخدامها لمخاطر المحتملة علً ا

حتى ؼٌر كافٌة الدراسات بعضا من الجسٌمات النانونٌه الحره قد تكون ضاره ولها درجة عالٌه من السمٌة، وإن كانت تلك 

عن قلقهم إزاء نقص المعرفة  ءأعرب العدٌد من العلما وقد المواد النانوٌة ، تلك مخاطرعن ن لتوفٌر صورة كاملة اآل

للتعامل مع هذه المواد ة الحالٌة ٌلٌات الرقاباآلوتساءلوا عن مدى كفاٌة  ،بالمخاطر المحتملة على صحة اإلنسان والبٌئة

التحدي الرئٌسً الذي وأصبح  (9، 4بصوره آمنه؛ )متؤنٌة لضمان تطوٌر التكنولوجٌا  اتدراس ، ودعوا إلً إجراءالجدٌدة

  (2).لها لتكنولوجٌا النانوٌة مع التقلٌل من اآلثار السلبٌةمن اكٌفٌة تحقٌق الفوائد المجتمعٌة  هواآلن جتمع ٌواجه الم

 المحيطه:لبيئة واإلنسان ل النانوية افوائد التكنولوجي

وتنظٌؾ المٌاه  ها،تلوثتكنولوجٌا النانو لدٌها إمكانٌة إحداث ثورة فً تكنولوجٌا المٌاه النظٌفة من خالل تنقٌة المٌاه ومنع 

للكشؾ عن الملوثات  لٌس أجهزة استشعار ٌتم تطوٌر حالٌاو ،وزٌادة إمدادات المٌاه عن طرٌق تحلٌة مٌاه البحر ،الملوثة

 وتتٌح تكنولوجٌا النانو فرصة لتحسٌن ا وبهذ أٌضا.  هاوتدمٌربل  فحسب مٌاه والهواءالبٌولوجٌة والكٌمٌائٌة فً التربة وال

توفٌر إمدادات  دورا كبٌر فً التكنولوجٌاهذه أن تإدي كذلك من المتوقع و (4،2.)وتقلٌل الملوثات فً البٌئةقٌاس ورصد 

الصدٌقة )واستخدام مصادر الطاقة البدٌلة  ها،وتطوٌر هانظٌفة وبؤسعار معقولة ومستدامة للطاقة، وزٌادة كفاءة إنتاج

بعض تبٌن فً مجال المنسوجات بجانب أنها تكسب المالبس خواص جدٌده لرفع كفاءة أدائها عند االستخدام، و ،(للبٌئة

أن المنسوجات  حٌث بشكل ؼٌر مباشر، سهم إسهاما هاما فً توفٌر الطاقةٌٌمكن أن  اتجونسمأن استخدام ال اتالدراس

منظفات  وبالتالً، دورات الؽسٌل  الطاقه بتقلٌل عددستهالك إفً  رتوف ٌمكن أنالتنظٌؾ الذاتً التً تتمتع بخصائص 

الحماٌة من األشعة فوق البنفسجٌة التً تسببها المواد النانوٌة ٌمكن أن تساعد على تحسٌن متانة  أٌضا (2،4)الؽسٌل.

 (8)دورة حٌاة أطول للمنتج.  المنسوجات )مثل المظالت(، وبالتالً إنشاء
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 :خاطر تكنولوجيا النانوم

 العلماء أنإال  ،عالٌه للؽاٌهعلى مدى السنوات القلٌلة المقبلة لتكنولوجٌا النانو معدالت النمو المتوقعة وبالرؼم من ان 

ملٌار من المتر، تشكل فئة واحد علً أصؽر من  والتً هً النانو أن اللبنات األساسٌة لتكنولوجٌا المخاوؾ من واأثار

ٌمكن أن حٌث  ،أثناء التصنٌع أو االستخدام  ه ستنشق، وخاصة تلك الموالبٌئةة من المخاطر على الصحة جدٌدة محتمل

نانو، أو التخلص بالمعزز منتج  ، أو استخدامالنانونٌهمنتجات الإنتاج تصنٌع أو مواد النانوٌة فً البٌئة أثناء للٌحدث إطالق 

إجراء إلى اتباع نهج احترازي ٌستند إلى مما ٌدعو  (2)لتنظٌؾ البٌئة.  ةمباشره أو إعادة تدوٌره، أو نتٌجة لإلطالق منه

 (7،14).المحتمله جسٌمات النانوأضرارللتقلٌل من  تهاإداروكٌفٌة  ،المخاطرتلك عن أبحاث 

تتشتت حرك حول جسم اإلنسان و تأنه من المهم التفرٌق بٌن المواد النانوٌة الحرة "التً ٌمكن أن تدخل وت الخبراء ىوٌر

وٌكتسب هذا  ،و" المواد النانوٌة الثابتة "التً هً جزءا ال ٌتجزأ من مصفوفة وال ٌمكن أن تتحركالمحٌطه، البٌئة  فً

تعلق جمٌع مخاوؾ السالمة تقرٌبا التً أثٌرت بشؤن ت ، حٌثالتماٌز أهمٌة بالؽة عند تقٌٌم التعرض للمواد النانوٌة

 (2،15) ثابتة.جسٌمات نانوٌة "حرة" ولٌست من انوٌة التكنولوجٌات الن

السمٌة فً  هذه أسبابو  (4) ،كما سبق وأن ذكرنا  ةالسمٌ درجه منلدٌها  قد ٌكون بعض المواد النانوٌة المستخدمةو

ائٌا، و ٌنتج عنهاعدد أكبر من صؽٌرة الحجم تكون أكثر تفاعال كمٌ حٌث ان الجزٌئات،  هاصؽر حجمإلً  ٌرجع الؽالب

تلؾ للبروتٌنات  ثٌحدو، جسٌمات متناهٌة الصؽرالسمٌة  فًآللٌات الرئٌسٌة ا االكسجٌن التفاعلً والذي ٌعد أحد

الجسم البشري من الجسٌمات  الختراقأكثر سهولة  ٌجعلهاكما أن الحجم الصؽٌر جدا للمواد النانوٌة ، DNAواألؼشٌة و 

االستنشاق  أو  عن طرٌق)إلى مجرى الدم  وصولهاو .خالٌا واألنسجةالاألؼشٌة البٌولوجٌة و هاعبورو ،الكبٌرة الحجم

جمٌع أنحاء الجسم بما فً  إلًالمواد النانوٌة وتنتقل ،  (مصابخاصة إذا كان الجلد ، الجلد إختراق أو عن طرٌق االبتالع

قد المواد النانوٌة أن الدراسات  تظهرقد أذلك الدماغ والقلب والكبد والكلى والطحال ونخاع العظام والجهاز العصبً. و

الرئتٌن إلً تدخل بسهوله  كما أن هذه المواد، دى إلى موت الخالٌاقد ٌإمما  ،لحمض النوويلطفرات فً حدوث تسبب ت

تسبب فً مما ٌعبور حاجز المشٌمة ، أٌضا تتسبب فً الجهاز التنفسً بوتتسبب فً التها وتصل الً الحوٌصالت الهوائٌه

 (3، 7)انخفاض إنتاج الحٌوانات المنوٌة فً األجنة الذكور. 

التركٌب  لكل من ، حٌث وجد أنلجسٌماتا لهذه فً تحدٌد السمٌة المحتملةالعامل الوحٌد هو لٌس الحجم إن كان و

العدد الكبٌر من ذلك و ،على السمٌة تؤثٌر أٌضاوالقابلٌة للذوبان  ،السطح  تركٌب وشحنةو، والتركٌز، والشكل ، الكٌمٌائً 

 ، وإنهأنه من الصعب تعمٌم المخاطر الصحٌة المرتبطة بالتعرض للمواد النانوٌةٌعنً المتؽٌرات المإثرة على السمٌة 

و التحقق من النتٌجة من خالل دراسات طوٌلة األجل. ، ٌجب دراسة المخاطر المحتملة على أساس كل حالة على حدة 

(1 ،16 ،17 ) 

 المخاطر الناجمه عن تكنولوجٌا النانو فً النقاط التالٌه: ٌمكن تلخٌصو

المخياطر البٌئٌية الناجمية عين •  .زة االستشعار المصؽرة فيً كيل مكيانالمخاطر المتعلقة بالخصوصٌة عندما تصبح أجه• 

لعيياملٌن والمسييتهلكٌن ا تعييرض ميينواالميين السييالمة متعلقييه بمخيياطر •  .المحٌطييه إطييالق الجسييٌمات النانوٌيية فييً البٌئيية

 (7).نٌهوالمضاعفات الذاتٌة آلالت النانو ،مخاطر مستقبلٌة•  .لجسٌمات النانوٌة ل

 ما ٌلً:تتمثل فٌخطوات لضمان التنمٌة اآلمنة واألخالقٌة للتكنولوجٌات النانوٌة وقد تم وضع عدة 

  طر الناجمة عن الجسٌمات النانوٌةالمخا منق للتحق بحثٌهإنشاء مجموعة.  

  علٌها الموافقةو هاقبولحتً ٌتثنً له إتخاذ القرار و بهاإبالغ المستهلك والتً تم رصدها المخاطر الكشؾ عن ضرورة 

 (7، 4).أو رفضها ،(استنادا إلى بٌانات موثوقة وقابلة للتكرار)
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 البٌئٌة  عناصرال طوٌر أسالٌب القٌاس واالختبار والتحلٌل المناسبة لقٌاس مدى التعرض للمواد النانوٌة فً مختلؾت

 )المٌاه والتربة والهواء(. 

   استحداث طرائق تكشؾ عن إطالق المواد النانوٌة أثناء استخدام المنسوجات التً تحتوي على مواد نانوٌة والتخلص

تحدٌد استقرارها فً ل ،حٌاتها ةفردٌة للمواد النانوٌة عبر دور دراساتباالضافه إلً عمل منها خالل دورة حٌاتها؛ 

 (18،19،20) .وإنتهاء عمرها االستهالكً بعد التآكل هامنسوجات، ومصٌرال

الماء أو عن الجسٌمات التً تتحلل عن طرٌق  ، حٌث انقابلة للتحللالنانونٌة عدد من العلماء جعل الجزٌئات  اقترح ولقد

أحد وتعد هذة الطرٌقة  ألنها ال تستمر فً الجسم. ؛قلل كثٌرا من المخاطر التً تنطوي علٌهاتطرٌق اإلنزٌمات سوؾ 

 (3). الطرق الواعدة لمنع المخاطر الصحٌة المحتملة

التركٌز حٌث ان معظم  ة،ٌالنانو اٌبحوث حول المخاطر المتعلقة بالتکنولوجال مزٌد من ینحتاج إلنحن فً هذا الصدد و

مع  (2)ة. ٌوتسوٌقها، ولٌس على الصحة البشرٌة أو البٌئعلى تطوٌر التكنولوجٌا كان  وقت قرٌبالرئٌسً للبحوث حتى 

 حول ةٌالشفافبالطبع و العالمً ،على المستوى  هخصصتكز أبحاث مامر وإنشاء ،لبحوثاالمستقل لتلك التموٌل  توفٌر

 (14، 11، 3). النانو اٌتکنولوجناجحة ل من أجل إدارة مخاطر البحوث نتائج

II- المعمليه: التجارب العمليه واإلختبارات 

II -1 :مواصفات االقمشه المنتجة 

ثالثة منها تركت كما هً دون تم إنتاج ست عٌنات من خامات نسجٌه سلٌلوزٌه مختلفة )راٌون فسكوز، بامبو، قطن( 

إجراء أي معالجات، والثالث األخري أجري علٌها بعض المعالجات بإستخدام تقنٌة النانو كما سٌرد ذكره فٌما بعد. 

 ( ٌوضح التركٌب البنائً لهذة االقمشة المنتجة.1رقم )وجدول 

 ( المواصفات البنائية لالقمشة المنتجة1جدول رقم )

عدد خيوط  خامة اللحمة خامة السداء رقم العينة

 السم

 التركيب النسجي نمرة اللحمة نمرة السداء عدد لحمات السم

   1-4 

قطييييييييييييييييييين 

100% 

راٌون 

 فسكوز
 1/1سادة      32/2    50/2    20        36     

 بامبو     2-5   

 قطن        3-6   

II -2 :المعالجات التي تم إجرإها علي االقمشة 

تم معالجة ثالث أقمشة من خامات سلٌلوزٌه مختلفه )راٌون فسكوز، بامبو، قطن( بكل من نانو أكسٌد فضه، ونانو ثانً 

 .لتالئم ؼرض اإلستخدام النهائً  ومقاومة اإلتساخإلكسابها خاصٌة مقاومة الفطرٌات والبكترٌا، أكسٌد التٌتانٌوم، وذلك 

II -3 :االختبارات المعملية 

بمركز بمعمل النسٌج علً جمٌع العٌنات المعالجة والؽٌر معالجة،  Pema test (skin model)إختبار تم إجراء 

 Pema (. وال 2م + 5 20، ودرجة حرارة 2% +65بالهرم، وذلك فً جو قٌاسً ) رطوبة نسبٌة  القٌاس والمعاٌرة

test احه ) نفاذٌة الهواءرئٌسٌه مرتبطه بشكل مباشر بخاصٌة الرٌشمل ثالث إختبارات هو إختبار Air permeability 

 .(Thermal conductivity ، والتوصٌل الحراري water-vapor Permeabilityر الماء ابخنفاذٌة ،  

لتوضٌح أثر المعالجات التً تم إجرائها علً الخواص األصلٌه للخامات السلٌلوزٌة موضوع وقد تم تحلٌل النتائج إحصائٌا 

 ومناقشتها.البحث 
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III- :النتائج والمناقشه 

 ( نتائج إختبارات األقمشه المعالجه، وؼٌر المعالجه علً التوالً.2،3ٌوضح  كل من الجدول رقم  )

 ( يوضح نتائج إختبارات األقمشه الغير معالجة2جدول رقم )

رقممممممممممممممممم   

 العينة

الخاممممممممممممممممممممة 

 النسجيه

 الوزن   

 2جم/سم   

 بخار نفاذية  

 )%( الماء 

 نفاذية الهواء   

 /الثانية(2/سم3)سم

التوصممممممممممممممممممممممميل 

 الحراري

 )سعر/الثانيه.سم(

 0,62       60,02      52,26       170     راٌون فسكوز 1      

 0,92       53,62      55,72       170     بامبو     2      

 0,71       53,92       54,1       170     قطن     3      

 

 بالمواد النانونية معالجةال( يوضح نتائج إختبارات األقمشه  3جدول رقم )

رقممممممممممممممممم   

 العينة

الخاممممممممممممممممممممة 

 النسجيه

 الوزن   

 2جم/سم   

 نفاذية بخار  

 )%( الماء 

 نفاذية الهواء   

 /الثانية(2/سم3)سم

التوصممممممممممممممممممممممميل 

 الحراري

 0,21          8,07       48,9           219,66    فسكوزراٌون  4      

 0,38       11,66           53,5      207,83    بامبو      5      

 0,31       14,04           50       207,63    قطن      6      

                  

 وغير المعالجه معا معالجةالاألقمشه  كل من ( يوضح نتائج إختبارات 4جدول رقم )

 

 

زرايون فسكو  قطن بامبو 

 خواص القماش المختبرة
قبل 

 المعالجة

بعد 

 المعالجة

قبل 

 المعالجة

بعد 

 المعالجة

قبل 

 المعالجة
 بعد المعالجة

(2الوزن )جم /سم 207,63 170 207,83 170 219,66 170  

الماء )%(نفاذية بخار  50 54.1 53,5 55,72 48,9 52,26  

53,6 8,07 90,2 11,66 53,92 14,04 
نفاذية الهواء 

/الثانية(2/سم3)سم  

 التوصيل الحراري )        ( 0,31 0,71 0,38 0,92 0,21 0,62
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حاله من الرضا الفسٌولوجً والنفسً النسجام االنسان مع البٌئه المحٌطه به . وتتمٌز  هًالراحه  ومن المعروؾ أن

الخامات السلٌلوزٌه ٌشكل عام بخواص وممٌزات تجعلها مرٌحه عند االرتداء او االستخدام ، مثل نفاذٌة الهواء ، القدره 

راري ....وما الً ذلك من خواص هامه لؽرض ، والتوصٌل الحبعٌدا عن الجسمر الماء وانتقال الرطوبه ابخنفاذٌة علً 

 اهتاالستخدام النهائً، اال انه وعلً الجانب االخر ٌوجد بها بعض القصور فً بعض الخواص االخري مثل مقاوم

وان كان ٌعتقد أنه من الممكن تحسٌن اداء هذه االقمشه من  عدم قدرتها علً مقاومة االتساخ، وكذلك للمٌكروبات ضعٌفه ال

و أكسٌد الفضه ونانو ثانً أكسٌد التٌتانٌوم، إال أنه وجد أن لٌات المعالجه والتجهٌز بإستخدام مواد نانونٌه مثل نانخالل عم

هذه المعالجات التً تم إجرائها علً العٌنات تحت البحث قد اثرت بشكل كبٌر علً بعض الخواص االصلٌه بالمنسوج 

نفاذٌة بخار الماء، نفاذٌة الهواء، التوصٌل الحراري كما سٌظهر فٌما  والمرتبطة إرتباطا مباشرا بالشعور بالراحة مثل

 .بعد

III- 1- :تأثير المعالجات علي وزن القماش 

 

 ( يوضح تأثير معالجات النانو علي وزن المتر المربع للخامات النسجية المستخدمة1الشكل رقم )

المربع لجمٌع الخامات النسجٌه المستخدمة بالبحث ) الراٌون،  أن وزن المتر( 1) ( والشكل4)رقم من جدول  ٌتضح

الوزن قبل المعالجة / الوزن  –)الوزن بعد المعالجة % علً التوالً،  22،22، 29قد زادت بنسبة  والبامبو، والقطن(

ومن المالحظ أن مقدار الزٌادة فً الراٌون كانت أكبر عن كل من البامبو والقطن، مما ٌعنً أن خامة قبل المعالجة %( 

الراٌون أمتصت قدر أكبر من مواد المعالجه )نانو أكسٌد فضه، نانو ثانً أكسٌد التٌتانٌوم( عن الخامات االخري، وقد 

ون عن البامبو والقطن، وبالتالً وجود مجموعات أكثر من ٌرجع ذلك الً زٌادة نسبة المناطق الؽٌر متبلرة بخامة الراٌ

 االرتباط بمواد المعالجة.من الهٌدوكسٌل الحر الذي ٌمكنها 

III-2- نفاذية بخار الماء تأثير المعالجات علي: 

 

 للخامات النسجية المستخدمة نفاذية بخار الماء( يوضح تأثير معالجات النانو علي النسبه المئويه ل2الشكل رقم )
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 (2( والشكل رقم )4ٌتضح من الجدول رقم )نفاذٌة بخار الماء هً القدرة علً نقل بخار الماء)العرق( بعٌدا عن الجسم. و

أن أفضل خامة أعطت أعلً نفاذٌة لبخار الماء كانت هً خامة البامبو، ثم جاءت خامة القطن فً المرتبة الثانٌة، وجاء 

وٌرجع ذلك إلً إختالؾ شكل المقطع العرضً للخامات المختلفة، والذي ٌتٌح  ز فً المرتبه االخٌرة،الراٌون فسكو

لنفاذٌة بخار الماء، باإلضافة إلً تبخرها من االلٌاؾ نفسها  ، وبالتالً مساحة أكبرفً حالة البامبو مسافات بٌنٌه أكبر

علً األقمشة المختلفة لوحظ وبإجراء المعالجات بالمواد النانونٌة  )والذي تلعب نفاذٌة القماش للهواء فٌه دورا كبٌرا(.

علً %  8،  4، 6فً نسبة نفاذٌة بخر الماء لكل من خامة الراٌون والبامبو والقطن بنسبة بنسب متقاربة إنخفاض ث وحد

ومن لمرتبه األخٌره الراٌون. ، إال أن خامة البامبو التزال هً األفضل فً نفاذٌة بخار الماء، ٌلٌها القطن، وفً االتوالً

أقل مقارنة بالخواص االخري التً سٌرد ذكرها فٌما بنسب المالحظ هنا أن إنخفاض نفاذٌة بخار الماء بعد المعالجة جاء 

بعد، وقد ٌرجع السبب فً ذلك إلً ان نفاذٌة بخار الماء تتم بشكل رئٌسً من خالل االلٌاؾ نفسها، ثم وبشكل اقل من 

 البٌنٌه بٌن االلٌاؾ. خالل المسافات

III-3- األقمشه للهواء: نفاذية تأثير المعالجات علي 

 

 الهواء للخامات النسجية المستخدمةنفاذية ( يوضح تأثير معالجات النانو علي النسبه المئويه ل3الشكل رقم )

 للهواء قبل المعالجة كانت هً خامة( أن أفضل خامة أعطت أعلً نفاذٌة 3( والشكل رقم )4ٌتضح من الجدول رقم )

إختالؾ شكل ، وٌرجع ذلك إلً )متساوٌه تقرٌبا( فً المرتبة الثانٌة والراٌون فسكوز، ثم جاءت خامة القطن  البامبو

حٌث كانت المقطع العرضً للخامات المختلفة كما سبق وأن ذكرنا، وبالتالً إختالؾ المسافات البٌنٌه فٌما بٌن الشعٌرات، 

أما بعد المعالجة بالمواد النانونٌة فقد حدث إنخفاضا ملحوظا فً أكبر فً حالة البامبو، وبالتالً مساحة أكبر لنفاذٌة الهواء. 

%  لكل من خامة الراٌون والبامبو  74، 87،  85نفاذٌة االأقمشة للهواء لجمٌع العٌنات، وبنسب كبٌرة وصلت إلً 

ث هذا اإلنخفاض إال أن خامة البامبو التزال هً األفضل فً نفاذٌة الهواء، ٌلٌها وبالرؼم من حدووالقطن علً التوالً. 

 جاءت خامة القطن. ، وفً المرتبه األخٌره الراٌون

ومن المالحظ هنا أن نسبة إنخفاض نفاذٌة األقمشه للهواء بعد المعالجة كانت أعلً بكثٌر عن إنخفاضها فً نفاذٌة بخار 

أن نفاذٌة األقمشه للهواء تعتمد بشكل رئٌسً علً المسافات البٌنٌة والفراؼات فٌما بٌن الماء، وقد ٌرجع ذلك إلً 

الشعٌرات )مع تثبٌت عوامل التركٌب البنائً االخرى للقماش(، وبعد المعالجة تتضخم الشعٌرات نتٌجة تؽلل مادة المعالجة 

 ل نفاذٌة القماش للهواء.داخلها وبالتالً تقل المسافات البٌنٌه بٌن الشعٌرات بشكل كبٌر وتق

أما فً نفاذٌة بخار الماء فإنها لم تتؤثر بذلك الشكل الكبٌر بعد المعالجه، ألنها بجانب تؤثرها بنسبة المسافات البٌنٌه فٌما بٌن 

اؾ هو إنتقال بخار الماء من خالل االلٌ الشعٌرات، إال أن العامل األساسً الذي ٌلعب دورا رئٌسٌا فً نفاذٌة بخار الماء

نفسها. وجدٌر بالذكر أن خاصٌة بخر الماء تعتمد أساسا علً نفاذٌة القماش للهواء، وكلٌهما ٌعدان من أهم العناصر التً 

 تحدد الراحة الحرارٌة للقماش.
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III-4- التوصيل الحراري لألقمشه: تأثير المعالجات علي 

 

 ( يوضح تأثير معالجات النانو علي التوصيل الحراري للخامات النسجية المستخدمة4الشكل رقم )

ٌوضح تعد عملٌة التوصٌل الحراري إحدى العملٌات المعقدة نوعا، والذي ٌتم من خاللها نقل الحرارة من خالل القماش، و

على من التوصٌل الحراري لكل من القطن، وراٌون أن التوصٌل الحراري لخامة البامبو أ( 4( والشكل )4الجدول رقم )

الفسكوز عً التوالً. وٌرجع ذلك الً طبٌعة التركٌب الكمٌائً الداخلً للشعٌرات، ونسبة المناطق المتبلرة بها، وطبٌعة 

 سطحها الخارجً، فكلما كان سطح الشعرة أملس وناعم كلما كان مساحة التصاق الخامة بالجسم أعلً، وبالتالً ٌزٌد

 إنتقال الحرارة من الجسم للخامة ومنها للجو الخارجً. 

وقد لوحظ أن التوصٌل الحراري لجمٌع الخامات النسجٌة المستخدمة بالبحث قد إنخفض بشكل كبٌر بعد المعالجة بالمواد 

قطن علً لكل من الراٌون، والبامبو، وال % 56، 59، 66النانونٌه )أكسٌد الفضه، وثانً أكسٌد التٌتانٌوم(، بنسب 

 التوالً.

ومما هو جدٌر بالذكر أن الخصائص الحرارٌة للقماش تتؤثر بشكل مباشر بنفاذٌة القماش للهواء )والذي ٌعد وسٌلة هامة 

لنقل الحرارة(، ونظرا الن هذه المعالجات قد تسببت فً إنخفاض نفذٌة القماش للهواء؛ فمن المتوقع أن تقلل أٌضا من 

 الحراري.قدرته علً التوصٌل 

تؤثٌر المعالجة بالمواد النانونٌه علً التؽٌر فً خواص الخامات ( 5،6،7ضح كل من االشكال الرادارٌه رقم )وتو

القطن، كانت هً االكثر تؤثرا بتلك المعالجات، وجاء كل من  الراٌون فسكوزالمختلفة، والتً ٌظهر من خاللها أن خامة 

 ، أي أن أكثرهم مقاومة لتلك المعالجات كانت هً خامة البامبو.فً المرتبه التالٌة علً التوالً والبامبو

 

 ( يوضح تأثير المعالجة بالمواد النانونية علي خامة رايون الفسكوز5شكل رقم )
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 البامبو( يوضح تأثير المعالجة بالمواد النانونية علي خامة 6شكل رقم )

 

 القطن( يوضح تأثير المعالجة بالمواد النانونية علي خامة 7شكل رقم )

ومن كل ماسبق ٌتضح أن هذه المعالجات بالمواد النانونٌه وإن كانت قد أضافت خواص مرؼوبة للقماش لٌالئم ؼرض 

الجانب االخر أثرت بشكل سلبً علً الخصائص االساسٌه المرتبطة بالشعور بالراحة  اإلستخدام النهائً، إال إنها علً

، والتعرؾ علً تؤثٌرها علً قبل إجراء هذة المعالجة بالقماش، لذا ٌجب دراسة تؤثٌر كل مادة معالجة للقماش علً حدى

نفس الوقت المحافظة علً الخواص خواص القماش االساسٌة، وإتخاذ القرار المناسب بما ٌتالئم مع ؼرض االداء، وفً 

 ه للخامه والسٌما إذا كانت مرتبطة بالراحة.لٌاالص

 ملخص:ال

قوة دافعة وراء ثورة صناعٌة ، وت الواعدة للقرن الحادي والعشرٌنتعتبر تكنولوجٌا النانو واحدة من أكثر التكنولوجٌا

الناجمة عن هذه تقٌٌم شامل للمخاطر عمل كتدبٌر وقائً، ٌنبؽً و جدٌدة من المرجح أن توفر فرصا كبٌرة للنمو.

بالفوائد  كما ٌنبؽً رفع مستوى الوعً لدى المستهلك لٌحٌط علما ،مكنمستوى مأدنً إلً  هاضٌتخفوالتكنولوجٌا 

 .بالمواد النانوٌة زودةالم عن المنتجاتوالمخاطر البٌئٌة المحتملة 

المستقل التموٌل  مع توفٌر ة،ٌالنانو اٌبحوث حول المخاطر المتعلقة بالتکنولوجال مزٌد من ینحتاج إلونحن فً هذا الصدد 

من أجل البحوث  نتائج حول ةٌالشفافبالطبع والعالمً ، على المستوى  هخصصتكز أبحاث مامر وإنشاء ،لبحوثلتلك ا

 .النانو اٌتکنولوجناجحة ل إدارة مخاطر
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من خامات نسجٌه سلٌلوزٌه مختلفة )راٌون فسكوز، بامبو، قطن( ثالثة منها تركت وفً هذا البحث تم إنتاج ست عٌنات 

كما هً دون إجراء أي معالجات، والثالث األخري أجري علٌها بعض المعالجات بإستخدام تقنٌة النانو )نانو أكسٌد 

ذلك مقاومه لإلتساخ. وقد وجد أن ، إلكساب القماش مقاومة للبكترٌا والفطرٌات، وكالفضه، ونانو ثانً أكسٌد التٌتانٌوم(

هذه المعالجات التً تم إجرائها علً العٌنات تحت البحث قد اثرت بشكل كبٌر علً بعض الخواص االصلٌه بالمنسوج 

 والمرتبطة إرتباطا مباشرا بالشعور بالراحة مثل نفاذٌة بخار الماء، نفاذٌة الهواء، التوصٌل الحراري كما ٌلً:

 22،22، 29النسجٌه المستخدمة بالبحث ) الراٌون، والبامبو، والقطن( بنسبة  قمشةالمربع لجمٌع األزاد وزن المتر  -1

 % علً التوالً.

 % علً التوالً. 8،  4، 6إنخفضت نسبة نفاذٌة بخار الماء لكل من خامة الراٌون والبامبو والقطن بنسبة  -2

%  لكل  74، 87،  85ٌنات، وبنسب كبٌرة وصلت إلً حدث إنخفاضا ملحوظا فً نفاذٌة االأقمشة للهواء لجمٌع الع -3

 من خامة الراٌون والبامبو والقطن علً التوالً.

% لكل من  56، 59، 66تصل إلً بنسب  وبشكل كبٌر بعد المعالجة بالمواد النانونٌه التوصٌل الحراري إنخفض  -4

 الراٌون، والبامبو، والقطن علً التوالً.

جات بالمواد النانونٌه وإن كانت قد أضافت خواص مرؼوبة للقماش لٌالئم ؼرض من كل ماسبق نستنتج أن المعال

اإلستخدام النهائً، إال إنها علً الجانب االخر أثرت بشكل سلبً علً الخصائص االساسٌه المرتبطة بالشعور بالراحة 

ة، والتعرؾ علً تؤثٌرها علً بالقماش، لذا ٌجب دراسة تؤثٌر كل مادة معالجة للقماش علً حدى قبل إجراء هذة المعالج

خواص القماش االساسٌة، وإتخاذ القرار المناسب بما ٌتالئم مع ؼرض االداء، وفً نفس الوقت المحافظة علً الخواص 

 االصٌله للخامه والسٌما إذا كانت مرتبطة بالراحة.
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