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چكیده
فناوری نانو قلمرو زندگی روزانهی ما را تحت تأثیر قرار داده و ورزش نیز از این مقوله مستثننی نیستتت تیزیتزا
ورزشی بزبودیافثه بهوسیلهی نانو ،از عملکردی باال برخوردارند و از نظر قدر  ،سخثی و دوام نیز در مقایسه با تیزیزا
ورزشی سنثی برتری دارندت فناوری نانو با بزبود تیزیزا ورزشی ،ورزشکاران را ایمنتر ،راحتتر و سریعتر از هر زمان
دیگری میسازدت برای این منظور ،نانوموادی از قبیل نانولولههای کربنی ،نانوذرا سیلیکا ،فولرینها ،نانوخاک رس وتتت
در ساخت تیزیزا ورزشی مثنوع اسثفاده میشودت اما این قبیل تیزیزا در مقابل تیزیزا ورزشی ستنثی ،هزینته و
قیمت به مراتب باالتری دارند که این امر به نوبهی خود ،شرایط رقابت را برای ورزشکاران مثفاو میکند ،بته نحتوی
که ورزشکاران با شرایط مالی بزثر قادر به خرید این قبیل محصوال بوده و از عملکردی بزثر برخوردار میشوند و این
منیر به تغییر شرایط رقابثی و عدم تشخیص صحیح عملکرد ورزشکاران خواهد شدت
کلمات کلیدی :فناوری نانو ،نانوخاک رس ،نانولولههای کربن ،نانومواد ،نانوفیبر
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-1مقدمه
نوآوریها ،ورزش را با میموعهای از پیچیدگیها روبرو کرده است ،اما در عوض سطح عملکرد ورزشکار را افزایش
و احثمال آسیب را کاهش میدهد ،که این به نوبهی خود ورزش را برای تماشاگران و ورزشکاران لذ بخشتر میسازدت
دنیای ورزش رقابثی بهوسیلهی به شد تحت تأثیر تغییرا لحظهای در تیزیزا ورزشی قرار میگیرد ،که متیتوانتد
برد و باختها را نیز تحت تأثیر قرار دهدت اخیراً صنعت تیزیزا ورزشی به عنوان پدیدهای پیچیده نمایان شتده کته از
لحاظ تیاری ،صنعتِ با فناوری باال را با رشد و ترقی و دوام همراه ساخثه است ،جایی که پیشرفتهای موجود ورزشها
را مثحول ساخثه و در آنها تغییراتی اساسی اییاد کردهاندت عتووهبتر ایتن ،مستابقا قزرمتانی همچتون الم یادهتا و
جام های جزانی ،صنعت تیزیزا ورزشی را به یک فرصت کسب و کار سودمند برای عموم و همچنین سرمایهگتذاری
خصوصی سرمایهداران تبدیل کرده استت
-2تأثیر فناوری نانو بر تجهیزات ورزشی
میزان رقابت در ورزش همانند هر ایدهی نوآورانهی دیگر در علم مواد به طرز قابل توجزی تحت تأثیر فناوری نتانو
قرار گرفثه استت فناوری نانو به منظور بزبود تیزیزا ورزشی که به نوبهی خود ورزشتکاران را ایمتنتتر ،راحتتتتر و
سریعتر از هر زمان دیگری میسازد ،دنیای تیزیزا ورزشی را با مزایتایی مثعتدد و پثانستیلی عتالی روبترو متیکنتد
(شکل)1ت
چوبهای بیسبال ،تنیس و راکتهای بدمینثون ،چوبهای راکی ،دوچرخههای مسابقهای ،توپها و یا دسثههتای
گلف ،چوب اسکی ،میلههای ماهیگیری با طعمه مصنوعی ،فلش تیراندازی با کمان و غیره ،بخشی از تیزیزا ورزشی
هسثند که عملکرد و دوام آنها با کمک فناوری نانو در حال بزبود است (شکل )2ت
نانوموادی از قبیل نانولولههای کربنی ،1نانوذرا سیلیکا ،2فولرینهتا ،نانوختاک رس 3و دیگرنتانوذرا  ،بته منظتور
ب زبود عملکرد ورزشکاران و همچنین تیزیزا موجود ،با تیزیزا ورزشی مثنوع ترکیب میشتوندت هتر کتدام از ایتن
نانومواد همانگونه که در جدول  1آورده شده است ،موجب اییاد مزایایی از قبیل سخثی ،دوام ،کاهش وزن ،مقاومت در
برابر فرسایش در تیزیزا ورزشی میشوندت
در طول سالها ،با تکامل مواد در تیزیزا ورزشی ،وزن تیزیزا ورزشی کاهش یافثه و بزبودهایی قابل موحظه
در قدر آنها به وجود آمده استت نانولولههای کربنی و یا همان سیانتیها ،که از جمله موادی هسثند کته اکنتراً در
تیزیزا ورزشی بزبودیافثه با نانو اسثفاده میشوند ،از قدرتی قابل موحظه و سخثی خاص نسبت به سایر مواد مثداول
برخوردارند (شکل )3ت عووهبر این ،ترکیبا نانویی مخثلف که شامل سیانتیها هسثند از لحاظ قدر و دوام نستبت
به سایر مواد مثداول به کار برده شده در تیزیزا ورزشی بسیار بزثرندت سیانتیها برای اییاد دسثههای فتوقالعتاده
قوی برای دوچرخههای کوهنوردی ،راکتهای تنیس بادوام و نیز اسکلتهای فوقالعاده سبک برای دوچرخته استثفاده
میشوندت بسیاری از قزرمانان دوچرخهسواری جادهای از جمله کادل لی ایتوانز 4و فلویتد لنتدیس 5مستابقا قزرمتانی
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مثعددی ،مانند تور دِ فرنس را با اسثفاده از دوچرخههایی که با اسثفاده از سیانتی همراه با قابهای پوسثیکی ساخثه
شده بودند ،برنده شدندت
دوچرخههای حرفهای  BMC SLC01که بهوسیلهی این دوچرخهسواران اسثفاده شدهبتود ،تنزتا  1555گترم وزن
داشثند (اندازه  )51که بهوسیلهی شرکت سوئیسی ،شرکت تولیدکنندهی دوچرخه6تولید شتده بودنتد و از لولتههتایی بتا
قدر  455مرتبه بیشثر از فوالد ساخثه شده بودندت
تنیس باز مشزور ،راجتر فتدرر بستیاری از مستابقا قزرمتانی از جملته ویمبلتدون 7را بتا استثفاده از راکتتهتای
تقویتیافثهی نانو 8برنده شد که با اسثفاده از نانوذرا سیلیکا (اسانپیها )9تقویت شده بودندت این راکتها محکمتر و
قویتر بوده و از قدر ضربهگیری بیشثر در حدود  22درصد نسبت به سایر راکتهای غیتر نتانویی برختوردار هستثندت
اسانپیها همچنین در کنثرل انعطافپذیری برای اسکی نیز سزیم هسثند ،که امکان راندن و تغییر جزت و پیچ و تاپ
ناگزانی را به اسکیبازان میدهدت
تیزیزاتی از قبیل توپهای فوتبال  /تنیس با پوشش نانوخاک رس به عنوان مادهی مانعی ،فشار را برای یک بازی
طوالنیتر در خود حفظ مینمایدت ترکیب نانومواد (از قبیل فولرین) از طریق کاهش مرکز ثقل ،منیتر بته کتاهش وزن
توپهای گلف شده است ،که قدر و دقت را در طول بازی افزایش میدهدت اکسید گرافن و نتانو ورقهتایی از بتاکی
پی ر( 15ورقهایی از نانولولههای کربنی) با قایقها یا دکل و یا اسکلت قایقهای مسابقهای ترکیب شده تا آستان و نترم
رفثن را در آن ها تقویت کند این در حالی است که این قایقها را قویتر و سبکتر از همیشه خواهند ساختت در اسکی
روی یخ ،نانوسرامیکهای بسیار سخت ،لبهی اسکیت را بسیار تیز میسازندت این در حالی است که نانوذرا خودمونثتا
سنثزی به منظور بزبود اقثصاد سوخت و سرعت موجود ،حثتی بتا  55درصتد مخلتوس ستوخت نیثترو مثتان کمثتر ،در
ماشینهای سرعثی زمینی مورد اسثفاده واقع میگیرندت در مسابقا موتورسواری فرمول یک ،جایی کته شترایط برنتده
شدن در مسابقه عمدتأ بسثگی به وزن بدنهی موتور و نوع تایرها دارد ،وزن سبکتر و محصوالتی با پوشتش ترکیبتا
نانویی بزثر کشف شده و مورد اسثفاده قرار میگیرندت همچنین ،نانوذرا شامل زیرکونیومدیاکسید ،اکسیدروی ،اکسید
مس و غیره در روغن کاری برای کاهش فرسودگی و اصطکاک مورد اسثفاده واقع میشوند ،نانوفیبرهای کربنی در لنت
و رنگ های مبثنی بر نانو برای مقاومت گرمایی و کتاهش کشتش آیرودینتامیکی ترکیتب متیشتوندت عتووهبتر ایتن،
باتریهای نانو فسفا لیثیوم یونی (نانوفسفا از سیسثمهای  ،A123آمریکا) در سیسثمهای بازیابی انر ی جنبشتی
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اسثفاده میشوند ،که سبک وزن بوده ،از ظرفیت شار و یا تخلیه بزثر و نیز کارایی بزثری برخوردارندت
-3پتانسیل بازار
در سال  ،2511بازار تیزیزا ورزشی جزانی در حدود  6449میلیارد دالر ارزش داشت و انثظار میرود تا سال 2516
در حدود  1242درصد رشد داشثه باشد و به ارزشی در حدود  7248میلیارد دالر برسدت بزرگثرین سزم این بتازار ،بختش
تیزیزا توپ ورزشی است که در حدود  2347درصد از کل ارزش بازار را به خود اخثصاص داده استت اپتن ،فرانسته،
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انگلسثان ،آلمان ،آمریکا از جمله بازارهای اصلی برای تیزیزا ورزشی هسثند که آمریکتا بته تنزتایی  4546درصتد از
سزم بازار را به خود اخثصاص داده استت در میان مواد نانویی مخثلف ،سیانتیها و یا همتان نانولولتههتای کتربن از
جمله معروفترین مواد نانویی هسثند که در تیزیزا ورزشی بزبودیافثه با نانو از قبیل؛ دسثههای گلف ،راکتها ،چوب
اسکی ،اسنوبرد و غیره مورد اسثفاده واقع میشوندت در سال  ،2511بازار جزانی سیانتیها (درجا مخثلف) در حتدود
 192میلیون دالر ارزش داشت و انثظار میرود تا سال  2516با رشد ساالنهی  2244درصدی همراه بوده و به ارزشی در
حدود  527میلیارد دالر دست یابدت تیزیزا ورزشی یکی از بخشهای معروف بازار سیانتیها هسثند و در حدود 14
درصد از کل سزم مصرف ساالنهی آن را به خود اخثصاص میدهند و انثظار میرود که در آیندهای نزدیک سزم اصلی
را به خود اخثصاص دهدت
تیزیزا ورزشی ،که در حدود  15-25درصد از لحاظ عملکرد یا دوام ارتقا مییابند ،به اقوم پرفتروشتتردر بتازار
تبدیل شده و ممکن است نانومواد موجب گردند کزبرخی از تیزیزا ورزشی حثی تا چندین مرتبه بزثر فروش روندت با
وجود این ،علیرغم مزایای مثعدد مطرح شده ،به دلیل وجود فناوری شدیداً گتران و پیچیتده ،تعتداد تیزیتزا ورزشتی
بزبودیافثه با نانو در بازار چندان زیاد نیستت قیمت نانولولههای کربنی (سیانتیها)  ،رایجترین مادهی تشکیلدهندهی
تیزیزا ورزشی بزبودیافثه با نانو ،در حدود  85-125دالر آمریکا به ازای هر کیلوگرم در بازار حاضر است ،که تقریبتاً
نرخ باالیی استت همچنین ،تولیدکنندگان میبور خواهند بود ماشینهایی جدید برای تولید کاالهای ورزشی بزبودیافثته
با نانو تزیه کنندتکارمندان صنعت ورزشی هنوز در توش بته منظتور درک تقاضتای واقعتی ایتن قبیتل محصتوال و
چگونگی پاسخ به آنها از طریقی صحیح هسثندت اکنر تیزیزا ورزشی که از طریتق فنتاوری نتانو بزبودیافثتهانتد در
باالترین قیمت نزایی در بازار فروخثه شدهاند که دسثرسی گسثرده به آنها برای هر فرد ورزشکاری را ناممکن ستاخثه
استت برای نمونه ،توپهای گلف مارومان اکسیم نانو 12قیمثی در حدود  655دالر آمریکا در بازار دارد ،در مقایسه با یک
توپ گلف معمولی که ممکن است در هرجایی هزینهای بین  155-255دالر آمریکا هزینه داشثه باشدت بتا وجتود ایتن،
انثظار می رود که در بلند مد  ،این قبیل محصوال از قیمت کمثری برخوردار شوند ،به گونهای که هر فرد ورزشکاری
توان خرید این محصوال را داشثه باشدت اسثفادهی جزانی از نانوالیاف مقاوم در برابتر لکته ،و غیتره در خطتوس تولیتد
لباسهای ورزشی انبوه و با قیمت مناسب موجود در بازار ،نمونهای عالی از آیندهی فنتاوری نتانو در صتنعت تیزیتزا
ورزشی استت
-4توانمندی انسان در برابر دوپینگ فناوری
همانگونه که پیشرفتهای فناوری نانو در ورزش درحال بزبود عملکرد ورزشکاران است ،باید خط جداکنندهای بین
توانایی طبیعی ورزشکاران و فناوری وجود داشثه باشد ،زیرا نوع دومی (تکنولو ی) میتواند روح انسانی و موفقیتهتای
طبیعی ورزشکار را تحتا لشعاع قرار دهتدت بتا ایتن وجتود ،رقابتت غیرمنصتفانه خواهتد بتود مگتر اینکته هتر کتدام از
شرکتکنندگان به نوع مشابزی از تیزیزا ورزشی با فناوری سطح باال دسثرسی داشتثه باشتند در غیتر ایتن صتور
منعکسکنندهی قدر فناوری به جای مزار شخص ورزشکار استت آ انس جزانی مبارزه بتا دوپینتگ 13کته قتوانین
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الم یاد  2512را ارائه کرده است ،تمامی پیشرفتهای فناورانه در طبقهی تیزیزا ورزشتی را متورد بتازبینی قترار دادت
فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی )FIA( 14رهنمودهای سال  2514را در راسثای محدود ساخثن اسثفاده از نانولولتههتا و
ترکیبا نانوفیبرها در مسابقه اتومبیل رانی فرمول یک ارائه نمودت با این وجود ،فناوریی که قادر به بزبود عملکترد فترد
ورزشکار بوده و نیز برخوف قوانین فدراسیون ورزشی نباشد ،ممکن است در جزان ورزشهای رقتابثی متورد پتذیرش
واقع گرددت
 .5نتیجهگیری
فناوری نانو به عنوان یک فناوری انقوبی ،قلمرو زندگی روزانهی ما را تحت تأثیر قرار داده است و ورزش نیز معاف
از این مقوله نیستت تیزیزا ورزشی بزبود یافثه با نانو ،از عملکردی باال و از نظر قدر  ،سخثی و دوام نیز در مقایسه
با تیزیزا ورزشی سنثی از برتری برخوردارندت شرکتهای مخثلف با ایدههای نوآورانهی بیشثر بته منظتور استثفاده از
فناوری نانو برای بزبود بیشثر تیزیزا ورزشی در حال مطرح شدن هسثندت بسیاری از ورزشکاران معروف امید دارند تا
بثوانند از تیزیزا ورزشی مبثنی بر نانو در راسثای ارتقای سطح عملکرد خود اسثفاده کنندت با وجتود ایتن ،در صتور
گران بودن فناوری ،تیزیزا ورزشی بزبودیافثه با نانو از سوی هیچ یک از ورزشکاران مورد اسثقبال قرار نمیگیرنتد،
مگراینکه به هر ورزشکار واجد شرایط چنین تیزیزا ورزشی داده شود ،که در این قبیل موارد ،قضاو در مورد توانایی
طبیعی ورزشکار و روحیهی بشری سخت خواهد بودت بنابراین ،هدف نزایی باید در راسثای جابهجا کردن مرزهای سطوح
عملکردی باشد تا تغییر قیمت تیزیزا ورزشی با فناوری سطح باالت
منبع
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=30661.php

شكل  .1مزایای فناوری نانو در تجهیزات ورزشی
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شكل  .2الف) راجر فدرر در 2002 ،Wimbledonبا یک راکت ساختهی کارخانهی  Wilson Kکه شامل نانوذرات سیلیكا است
ب) اسكار پِرِیرو سیو در  2002 ،Tour de Romandieدر حال راندن دوچرخهی  Pinarelloمیباشد که این دوچرخه شامل ناتیوبهای کربن
(سیانتی) است.

شكل  .3مقاومت و سختی خاص سیانتیها ،در تجهیزات ورزشی بهبودیافته با نانو ،در مقایسه با سایر مواد.
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جدول شماره 1ت مزیتهای حاصل از بکارگیری نانومواد در تیزیزا ورزشی
نانومواد

فواید

ورزش

افزایش سخثی ،اسثحکام ،دوام ،حالت ارتیاعی ،اثرگذاری،

تنیس /بدمینثون
نانولولههای کربنی

قدر دافعه و کنثرل ارتعاشا راکتها
کاهش وزن ،نیروی پیچشی  /چرخشی کمثر دسثه گلف

گلف

بزبود سایش ،مقاومت در برابر ترکخوردگی و پاروزدن راحت در

قایقرانی با کایاک

نانوذرا سیلیکا

فولرین
نانوفیبرهای کربن
نانورس

کایاکها

تیراندازی با تیر یا کمان

کنثرل بزثر ارتعاشا در پیکان

تنیس /بدمینثون

افزایش ثبا  ،قدر و دوام راکتها

اسکی

کاهش شاخص پیچش و تسزیل تغییر حالت در اسکی

ماهیگیری با قوب

بزبود حلقه و قدر انعطافپذیری میلهها

تنیس /بدمینثون

کاهش وزن و پیچخوردگی فریم راکت

گلف

تسزیل انعطافپذیری شوقی دسثه

بولینگ

کاهش تراشه و ترکخوردگی توپها

دوچرخه سواری

کاهش وزن و افزایش سخثی دوچرخهها

تنیس/گلف

افزایش حالت ارتیاعی و جزش توپها

قایقرانی

کاهش وزن و بزبود سرعت قایقهای آبی
مقاومت در برابر از فرم افثادگی و افزایش قدر و دوام راکتها،

نانو – تیثانیوم

تنیس /بدمینثون

نانوذرا کربن

مسابقا جادهای

کاهش مقاومت چرخشی ،افزایش قدر عاج تایرها

نانو – نیکل

گلف

افزایش اینرسی (ایسثایی) و ثبا دسثهها

انثقال قدر بیشثر به توپ یا گوی پردار مخصوص بازی
بدمینثون ،پرتابهای دقیقتر

پی نوشت

2

CNTs

1

SNPs

2

Nanoclays

3

Cadel Lee Evans

4

Floyd Landis

5

BMC

6

Wimbledon

7

Wilson nSix-One Tour 90, nCode & K Factor

8

SNP

9

Buckypaper

10

)Kinetic energy recovery systems (KERS

11

Maruman Exim Nano

12

)The World Anti‐Doping Agency (WADA

13

the Fédération Internationale de l'Automobile
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