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 : الملخص

 هذه لمثل التعرض ارتفع ، لذلک نتيجة. عدة لمجاالت مختلفة تطبيقات فى النانو تقنيات ظهرت ، الزمن من عقدين قبل

 .النانوية للجسيمات المنشىء - االنسان قبل من تصنيعها مصادر تعدد بسبب الماضي القرن خالل کبير بشکل الجسيمات

 المحتملة السمية بشأن مخاوف والمستهلکين المنتجات فى وبالتالى الصناعة في النانوية للمواد الواسع التطبيق أثار

 تحوى هندسياً  المصنعة النانو مواد أن علميا ثبت ، هندسيًا المصنعة النانو لمواد بالنسبة اما. لإلنسان النانوية للجسيمات

 الحد و المخاطر هذه إلدارة حلول إيجاد على اآلن العلماء يعمل ، السبب لهذا. والبيئة اإلنسان صحة على کبيرة مخاطر

 من ذلک على مثال الطبيعة من مختلفة مصادر من طبيعية ننوية ا مواد استخراج على بجد العلماء قام ، بديل وکحل. منها

 .)الخ.........  الرمل - التربة - الزراعية المحاصيل(

 خصائصها ودراسة المستخرجة الطبيعية النانوية المواد لهذه المحتملة االستخدامات على الترکيز هو البحث من الهدف

 کال يحقق مستدام داخلي تصميم إيجاد بهدف ذلک و ، واألثاث الداخلي التصميم مجال في وتطبيقها والميکانيکية الفيزيائية

 البيئية التأثيرات ذات المواد اختيار طريق عن ذلک و البيئية االعتبارات ليشمل يمتد و. ي ة والجمال الوظيفة القيم من

 .المنخفضة

 بنائى کهيکل مًعا) والجمالکا النانو وطين ، سيليلوز النانو ألياف( الطبيعية النانونية المکونات من ثالثة في البحث تناول

 .الداخلي التصميم مجال في المحتملة المستقبلية والتطبيقات واالتجاهات الخضراء النانوية المواد تلک مزايا ودراسة مندمج

 لغرض ذلک و الماء امتصييييييا : اً  ثاني ، لالمس ت ا زاوية: اوال معملياً  المجهزة العينات على خاصيييييييتين فحص سيييييييتم

 التزاوج

 .للبيئة صديقة وتکون لإلنسان مريحة بيئة خلق في الستخدامها الداخلي والتصميم الخضراء النانو مواد بين
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