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نـانـوروبــاتهـا

فناورینانودرورزش

برگزیدگانچهارمینالمپیاددانشآموزینانو
معرفیوتقدیرشدند

مراسـماختتامیهچهارمینالمپیاددانشآموزیعلـوموفناورینانوبا
معرفیوتقدیرازبرگزیدگاناینرقابتعلمیبااعطاینشانهایطال،نقره
وبرنز،دیپلمافتخاروجوایزنقدی،پنجمشـهریوردرسـالنهمایشهای

مجتمعتحقیقاتیسازمانپژوهشهابرگزارشد.

در این مراس��م که مس��ئولین س��تاد نانو و مدیران و معاونی��ن و نمایندگانی 
از آموزش پرورش اس��تان های تهران ،  بوش��هر، خراسان رضوی و ش��مالی، کرمان ، 
شرقی، قم، هرمزگان، س��منان، خوزس��تان و مرکزی و مدیران  نهادهای ترویجی 
دانش آموزی حضور داش��تند، محم��د فرهادپور از تهران، محمدرض��ا صادقیون از 
اصفهان و یوس��ف ش��الگه از دزفول مدال طال، ص��ادق قربان��زاده از ایالم، گودرز 
فیروزی از کرج و عل��ی انصاری از دزفول مدال نقره و محمدعلی قرائت از اصفهان، 
ایمان اسکویی از شیراز، فاطمه خسرونژاد از نیشابور، محمدرضا مکارم از اصفهان، 
کیوان جهانفر از مش��هد، س��پهر صانعی و رضا خاوری از مش��هد، میترا امیری از 
ک��رج، مینا مطلب زاده از آذرش��هر، فاطمه نجارنیا از مش��هد و مهدی کاظمیون از 

نجف آب��اد م��دال برن��ز دریاف��ت کردن��د.
در ادامه از س��ایر برگزیدگان مرحله اول این المپیاد نی��ز با اعطای دیپلم افتخار 
تقدیر ش��د. اس��امی این دانش آموزان عبارت اس��ت از: زینب آذرنیوه ازشیراز، زهرا 
دوس��تی از س��اوه، فاطمه الفحام از ری، فاطمه اتحادی از اصفهان، فاطمه رضایی نیا 
صومعه س��رایی از ق��م، کیوان فره��ادی از بوش��هر، مین��و طائفه کاظم��ی ازتبریز، 
محمدهادی رییسی از شیراز، محمدعرفان ش��اه  محمدی از رشت، فائزه ابراهیمیان 
غازانی از تبریز، مینا ش��ریفی از رفس��نجان، زهرا اکرمی از مش��هد، و عماد دهقانی 

محمدآبادی از مشهد. 
همچنین در این مراسم از دو نفر از برگزیدگان دوره های قبلی المپیاد نیز تقدیر 
بعمل آمد ؛ احسان علی پور، دارنده رتبه 7 کنکور  علوم تجربی امسال و اشکان خاوران 
دارنده مدال نقره المپیاد جهانی ش��یمی از برگزیدگان دوره های گذشته المپیاد نانو 

 بودند که بواسطه کسب موفقیت هایشان مورد تقدیر واقع شدند.  

اعالمنهادهایبرتردرچهارمینالمپیادنانو
در مراسم اختتامیه چهارمین المپیاد نانو، نهادهای ترویجی برتر بر اساس شاخص های 
علمی  کیفیت  امتیاز  و  برگزیده  نفرات  تعداد  آزمون،  در  کنندگان  ثبت نام  حضور  درصد 

معرفی و تقدیر شدند.
در نتیجه بررسی کارنامه عملکرد 170 نهاد ترویجی از سراسر کشور، آموزش و پرورش 
شهرستان بوشهر با 44/17 امتیاز، پژوهش سرای بصیرت شهر ری با 26/94 امتیاز، شرکت 
صنعت پژوهان کوشای سپاهان با 26/05 امتیاز، پژوهش سرای جابربن حیان شیراز با 24/4 
نهادهای  برترین  عنوان  به  ترتیب  به  امتیاز  با 18/35  رازی شیراز  پژوهش سرای  و  امتیاز 

ترویجی فعال در برگزاری این دوره از المپیاد نانو معرفی شدند.
عالوه براین، نام نهادهایی که برای حضور حداکثری ثبت نام کنندگان در آزمون، آموزش 
بر  را  کرده اند  علمی تالش  ترازهای  برترین  و کسب  برتر  رتبه های  برای کسب  داوطلبان 

اساس امتیازهای کسب شده ایشان، استخراج و منتشر کرده است.
نهادهای برتر بر اساس باالترین درصد حضور با بیش از 100 نفر حاضر در آزمون:

فارس سرچهان  منطقه  پرورش  و  آموزش   .2 بندرترکمن  رازی  پژوهش سرای   .1   
زابل شهرستان  بیرونی  ابوریحان  پژوهش سرای   .4 آباده  شهرستان  پرورش  و  آموزش   .3 

5. آموزش و پرورش شهرستان باغ ملک
نهادهای برتر بر اساس امتیاز نفرات برتر )تعداد افراد با نمره آزمون باالی %40(:

شرکت   .2 شهر ری  بصیرت  پژوهش سرای   .2 علیمحمدی  شهید  پژوهش سرای   .1  
شیراز رازی  پژوهش سرای   .4 دانش آموز  ابزار  نوآوران  شرکت   .3 پرشیا   نانوپردازان 

4. پژوهش سرای سمنان 4. پژوهش سرای ناحیه 2 سنندج
نهادهای برتر بر اساس امتیاز کیفیت علمی:

سپاهان کوشای  پژوهان  صنعت  شرکت   .2 بوشهر  شهرستان  پرورش  و  آموزش   .1   
3. پژوهش سرای بصیرت شهر ری 4. پژوهش سرای جابربن حیان شیراز 5. پژوهش سرای 

شهید علیمحمدی

 13    ات   17    مهر   ماه     1392
اننوفناوریحشنوارهششمین 
اننوفناوریحشنوارهششمین 

در  انجام شده  فعالیت های  منظور معرفی  به  نانو در سال تحصیلی جدید  باشگاه 
داخل کشور در زمینه فناوری نانو و آشنا نمودن عموم با کاربردها و نیز حمایت و معرفی 
تولید کنندگان محصوالت این فناوری، همچنین مراکز، موسسات و شرکت  های آموزشی، 

اقدام به پذیرش آگهی در این ماهنامه نموده است.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ی 22881990-021 تماس حاصل فرمایید.

زنگنانــوآگهـیمیپذیــرد
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این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  اسالمی پور  فائقه 
به  می توان  اهداف  این  جمله ی  از  کرد:  اظهار  المپیاد 
به  کمک  دانش آموزی،  برتر  استعدادهای  شناسایی 
زمینه  در  انسانی  نیروی  تربیت  جریان  پایدارسازی 
فناوری نانو و کمک به پیشتازی جمهوری اسالمی ایران 
از  بعد  گام های  کرد. وی  اشاره  نانو  فناوری  آموزش  در 
المپیاد در دانشگاه، آموزش  المپیاد را رصد برگزیدگان 
توسعه  مسیر  در  المپیاد  برگزیدگان  به  جهت دهی  و 
برگزیدگان  توانمندی های  از  بهره گیری  و  نانو  فناوری 

المپیاد در توسعه فناوری نانو عنوان کرد. 
وی در ادامه با بیان اینکه در چهارمین المپیاد علوم 
و فناوری نانو 20 هزار و 486 نفر ثبت نام کردند، تصریح 

ثبت نام کنندگان در جلسه  از  نفر   61 و  هزار  کرد: 11 
آزمون حاضر شدند که 43 درصد آنها در مقطع پایه اول 
دبیرستان، 22 درصد در سال دوم دبیرستان، 32 درصد 
در سال سوم دبیرستان و 3 درصد نیز در مقطع پیش 

دانشگاهی مشغول به تحصیل بودند.
به  تحصیلی  هزینه  کمک  اینکه  بیان  با  اسالمی پور 
با  نانومقیاس  فناوران  شرکت  توسط  المپیاد  اول  نفرات 
اعتبار 250 هزار تومان ماهیانه به مدت دو سال اعطاء 
برگزیدگان  از  نفر  دو  همچنین  کرد:  تصریح  می شود، 
شوند  قبول  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  که  المپیاد 
دانشگاه  این  پژوهشی  همکاری  فرصت  از  می توانند 

بهره مند شوند.

درمراسماختتامیهچهارمینالمپیادنانو،مدیرباشگاهدانشآموزینانوازثبتنام20هزارداوطلب
برایحضوردرآزمونمرحلهاولاینالمپیادخبردادکهبالغبر68درصدآنهادانشآموزاندخترو

32درصددانشآموزانپسربودهاند.

استانهایفارس،تهرانوخراسانرضوی
رتبههایبرتررادرچهارمینالمپیادنانو

کسبکردند

استان های فارس، تهران و خراسان رضوی، رتبه های 
برتر را در چهارمین المپیاد نانو کسب کردند.

بر اساس اعالم باشگاه نانو و بررسی فعالیت و عملکرد 
دانش آموزی  المپیاد  چهارمین  برگزاری  در  استان ها 
بوشهر  رضوی،  تهران، خراسان  فارس،  استان های  نانو، 
تا پنج شده اند  و سمنان به ترتیب حایز رتبه های یک 
که از مدیران آموزش و پرورش این استان ها در مراسم 

اختتامیه این المپیاد تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است، انتخاب و امتیازدهی به استان ها 
در این المپیاد بر اساس مجموع امتیاز برترین ها )یک 
درصد(،   40 باالی  نمره ی  با  فرد  هر  ازای  به  امتیاز 
امتیاز شرکت در ثبت نام )یک امتیاز به ازای هر 50 نفر 
ثبت نام( و امتیاز کیفیت )مجموع تراز/ )میانگین×50(( 

بوده است. 
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آیا مي ت��وان تبلت یا گوش��ي تلفن همراه 
خود را به آس��اني و با اتصال آن به تي شرت یا 
شلوار خود شارژ کرد؟ دانشمندان در دانشگاه 
کالیفرنیا با توسعه روش آس��اني براي تبدیل 
پارچه نخي و پلي اس��تر معمولي به منسوجات 
رس��انا، ای��ن توانایي را ب��ه واقعی��ت نزدیک 
کرده اند. آنها براي تولید این منسوجات رسانا 

از فناوری نانو استفاده نموده اند.
اخیراً الکترونیک پوش��یدني، انعطاف پذیر 
و س��بک، براي رف��ع نیازهاي جامع��ه مدرن 
کنوني به ش��دت مورد توجه قرار گرفته است. 
با آنکه این ن��وع افزاره هاي ذخیره انرژي هنوز 
چندان توس��عه نیافته اند، اما محققان دانشگاه 
کالیفرنیا موفق به س��اخت این نوع افزاره ها از 
منسوجات معمولي شده اند. آنها با یک فرآیند 
بسیار ساده ي "غوطه ورسازي و خشک کردن" 
با استفاده از جوهر نانولوله کربني، منسوجات 
بسیار رس��انایي تولید کرده اند. در این فرآیند 
از جوهر س��اخته  ش��ده از نانولوله هاي کربني 
تک جداره اس��تفاده مي ش��ود. ب��ا بکارگیری 
ای��ن جوهر ب��راي الی��اف پلي اس��تر و پارجه 
نخي، منس��وجات الکترونیکي تولید می شوند 
که توانایي باالی��ی براي ذخیره الکتریس��یته 
دارند. این الی��اف )منس��وجات( الکترونیکي، 
انعطاف پذیري و کشس��اني پلي اس��تر و پارچه 
نخ��ي معمولي را حف��ظ کرده و ع��الوه بر آن 

خواص الکترونیکي جدیدي پیدا می کنند.
یي کو، یک��ي از ای��ن محقق��ان مي گوید: 
و  جدی��د  طبق��ه  پوش��یدني  الکترونی��ک 
پیش��رفته اي از م��واد ارائه مي کن��د که داراي 
مجموعه اي از خ��واص از قبیل انعطاف پذیري، 
کشس��اني و س��بکي هس��تند. ای��ن خواص 
ام��کان کاربرده��ا و طرح ه��اي زی��ادي که با 
الکترونیک مرسوم امکان پذیر نبودند را فراهم 
مي کنند. لباس هاي ورزش��ي ب��ا عملکرد باال، 
نمایشگرهاي پوش��یدني و سیستم هاي پایش 
س��المتي، مثال هایي از این کاربردهاي جدید 

هستند.

باکمک
فناورينانو،انرژي
الکتریکیرادر
لباسهایخود
پژوه��ش س��رای ش��هید علیمحم��دی در مرکز ش��هر ذخیرهکنید

مش��هد، خیابان احمدآباد – کالهدوز 6 واقع شده است. این 
پژوهش سرا دارای انجمن های علمی بسیاری از جمله انجمن 
فیزیک، ش��یمی، ریاضی و نجوم اس��ت که از جمله مهم ترین 
آنها، انجمن نانو می باش��د. این انجم��ن از مهرماه 91 به نام" 
انجمن نانوی ش��هید علیمحمدی " کار جدی خود را در سه 
حوزه ی ترویج، توس��عه و آموزش  فناوری نانو  شروع نموده 
اس��ت. این پژوهش س��را از بهمن ماه 91 با ورود تجهیزات و 
دستگاه های آزمایشگاهی نانو، عمال قطب دانش آموزی نانوی 
استان خراسان رضوی گردیده که این محوریت باعث حضور 
بیشتر پژوهش��گران نوجوان دختر و پسر اس��تان نیز در این 
مرکز شده است. مدرسان این پژوهش س��را عبارتند از : الف( 
مهندس امیرحس��ن مه��دی زاده م��درس" نانوفیزیک "، ب( 
دکتر ابوذر رمضانی مدرس "نانوزیست شناسی" ، ج( مهندس 
هومن بخشی مدرس" نانو شیمی" که دو نفر نخست موفق به 
کسب رتبه های اول و چهارم کش��وری در سومین مسابقه ی 

ملی فناوری نانو نیز شده اند.
گفتنی است، این مدرس��ین در مراسم بزرگداشتی که به 
این مناسبت تیرماه امسال در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار 
ش��د، معرفی ش��دند. از دیگ��ر فعالیت های این پژوهش س��را 
برگ��زاری کال س ه��ای آمادگی ب��رای حض��ور در چهارمین 

المپیاد نانو از مهرماه 91 برای دانش آموزان مقطع متوس��طه 
اس��ت. همچنین همایش ها ، کارگاه های متعدد و نمایش��گاه 
دستاوردهای نانو نیز در طول س��ال تحصیلی گذشته توسط 
این پژوهش سرا برگزار ش��د که حاصل این تالش ها کسب دو 
رتبه ی تک رقمی در چهارمین المپیاد نانو توس��ط آقای رضا 

خاوری )رتبه ی 4( و خانم زهرا کرمی )رتبه 9( بود.

برگزاریکارگاهآشناییباتجهیزاتفناورینانودر
پژوهشسرایشهیدعلیمحمدی

پژوهش س��رای ش��هید علیمحمدی در مرداد ماه س��ال 
جاری 12 جلس��ه کارگاه در س��ه روز متوالی برای 19 نفر از 
دانش آموزان برگزیده ی کشوری و رتبه های باالی 40 درصد 
اس��تان برگزار نمود. در این کارگاه ها، مدرسان به جمع بندی 
ن��کات مهم تخصص��ی و آموزش عملی کار با س��ه دس��تگاه 
اس��پاترینگ، الکتروریسی و میکروس��کوپ تونل زنی روبشی 
پرداختن��د. همچنی��ن دارندگان م��دال طال و برنز س��ومین 
المپیاد نان��و، خانم فاطم��ه نجارنیا و آقای محم��د همایونفر 
تجربیات خ��ود را برای دانش آم��وزان راه یافته به مرحله دوم 

چهارمین المپیاد نانو بیان نمودند.

معرفیفعالیتهای
پژوهشسرای

شهیدعلیمحمدی
مشهد
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ش��اید تا زمانی که ریچارد فاینمن در سخنرانی تاریخی خود از فضای زیاد در پایین دست سخن به میان 
نیاورده بود، کس��ی فکر نمی کرد که روزی یک فناوری به نام فناوری نانو ش��کل بگیرد، فن��اوری ای که تا حدودی 
توانایی دس��تکاری در س��اختار و خواص مواد را به انس��ان می دهد و به بهبود خواص مواد منجر می ش��ود. ایده ی 
ساخت نانوروبات ها از مواردی است که در س��ال های اخیر مورد توجه  بسیاری از دانشمندان این حوزه قرار گرفته 
اس��ت. در این نوش��تار قصد داریم به معرفی س��اختار کلی و کاربردهای نانوروبات ها در حوزه ی پزشکی بپردازیم, 
بدیهی است که این فناوری هنوز در ابتدای راه قرار دارد و ش��اید این نوشتار کمی شبیه داستان علمی-تخیلی به 

نظر برسد. اما بی شک پدیدار شدن آنها چندان دور از ذهن هم نیست.

گان:نانوروباتها
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نانوروباتهایپزشکی

اطالق  دستگاه هایی  به  نانوماشین ها  یا  نانوروبات ها 
دارند.  ابعادی در حدود 10-0/1 میکرومتر  می شود که 
انجام  براي  نانوروبات ها ماشین هاي کوچکي هستند که 
عملیاتي خاص و بعضا تکرارشونده با دقت بسیار باال در 
نانوروبات ها،  تئوری  طبق  شده اند.  طراحي  نانو  مقیاس 
کرده،  سفر  انسان  بدن  در  توانست  خواهند  روزی  آنها 
از  را  بدن  و  کنند  بدن جستجو  در  را  بیماری زا  عوامل 

بیماری ها پاک نمایند.
کرد  بیان  را  امکان  این  که  دانشمندی  اولین 
بود.  فاینمن  ریچارد  نوبل،  جایزه ی  برنده ی  فیزیکدان 
می داد  آینده خبر  از  که  توجه  جالب  این سخنرانی  در 
دارد.''   وجود  زیادی  فضای  پایین  دست  "در  گفت:  وی 
فاینمن بکارگیری ماشین آالت برای ساختن ماشین های 
یک  در  خود  نوبه ی  به  که  کرد  پیشنهاد  را  کوچک تر 
کوچک تر  هم  باز  ماشین آالت  ساختن  برای  چرخه 
استفاده می شوند، و به همین ترتیب تمام راه به سمت 
سطح اتمی ادامه می یابد، وی به این نکته نیز اشاره کرد 

که "توسعه ای که من فکر می کنم اجتناب ناپذیر است.''
فناوری  این  پزشکی  کاربردهای  پتانسیل  از  فاینمن 
جدید به خوبی آگاه بود. او اولین طرح استفاده از نانوروباتیک 
در عمل جراحی برای درمان بیماری های قلبی را پیشنهاد 
کرد: "یکی از دوستان من )آلبرت هیبز( امکان بسیار جالبی 
برای ماشین های نسبتا کوچک پیشنهاد می کند. او می گوید 
این ایده بسیار هیجان انگیز است که در عمل جراحی، جراح 
توسط بیمار بلعیده شود. در این صورت جراح مکانیکی درون 
رگ قرار می گیرد و به قلب می رود و اطراف را می نگرد، 
متوجه می شود که یکی از دریچه ها معیوب است و یک 
چاقوی کوچک برمی دارد و آن را برش داده و دور می اندازد.

قابلیتهاییکنانوروباتایدهآل
داشته  باید  نانوروبات  یک  که  مطلوبی  قابلیت های 

باشد عبارتند از:
تجمع هوشمند 

نانوروبات ها بطور هوشمند می توانند در محلی خاص 
برای انجام عملیات پزشکی جمع شده و در صورت لزوم 

پس از اتمام ماموریت پراکنده شوند.

رفتارهای مشارکتی و همکاری 
نتیجه ی  نانوروبات ها  جمعی  دسته  عملکرد  گاهی 
هماهنگ  و  نانوروبات ها  همکاری  بنابراین  دارد،  بهتری 
قابلیت های  از  یکی  ماموریت ها،  در  آنها  کردن  عمل 

مطلوب نانوروبات ها بشمار می رود.

خودترمیمی نانوروبات ها 
طور  به  که  باشند  قادر  باید  نانوروبات ها  برخی 
همانند  یا  کرده  )مونتاژ(  اسمبل  را  خودشان  اتوماتیک 
موجودات تک سلولی تکثیر یابند و نیز در صورت صدمه 

دیدن بتوانند خودشان را تعمیر کنند.

برنامه ریزی و پردازش اطالعات
محیط  از  شده  جمع آوری  اطالعات  پردازش  امکان 
بیولوژیک و همچنین قابلیت برنامه پذیر بودن نانوروبات ها 

مهم است.
کاربردنانوروباتها

الف( درمان سرطان
 نظریه خالقانه در استفاده از این دستگاه ها برای مبارزه 
با سرطان شامل استفاده از نانوماشین های سیلیکونی با یک 
پوشش نازک از طال و نور در طیف نزدیک به مادون قرمز 
با  نانومتر  نور در محدوده طول موج 700-1000  است. 
حداقل جذب از بافت عبور می کند. هنگامی که این نور به 
نوع خاصی از نانوروبات ها برخورد کند، این ابزارها به سبب 
نوسانات الکترون های فلز در پاسخ به نور گرم می شوند. با 
استفاده از MRI محل دقیق آنها در بدن مشخص شده 
و تابش نور دمای این ابزارها را تا 131 درجه ی فارنهایت 
باال می برد که در نتیجه ی آن سلول های سرطانی از بین 

می روند، ولی بافت پیرامون آنها آسیب نمی بیند.

شکل1.چگونگیدرمان
سرطانبانانوپوستهطال

اسید  مداخله ی  سرطان،  درمان  مورد  در  همچنین 
به  ژنتیک  سطح  در  که  است  روشی  ریبونوکلئیک 
 RNA سلول های سرطانی حمله می کند. نانوروبات ها با
مداخله گر که تولید پروتئین سرطانی را متوقف کرده و 
تومورهای بدخیم را می کشند، بارگیری می شوند، سپس 
آزاد  را  مهلک  ژنتیکی  ماده ی  و  می چسبند  تومورها  به 
می کنند. درنتیجه، تومورها بدون این که بافت سالم آسیب 

ببیند، از بین می روند.

ب( دارورسانی
به  بود  قادرخواهند  نانومقیاس  دارویی  سیستم های 
بدن  دفاعی  مکانیسم های  از  پنهانی"  "حرکت  با  راحتی 
داروهای  که  مکان هایی  به  توانست  خواهند  و  بگذرند 
آنجا  از  برسند.  ندارند،  دسترسی  حاضر  حال  در  موجود 
که ترکیبات کوچک تر دارای سطح بزرگ نسبت به حجم 
هستند، این داروهای جدید با واکنش پذیری بیشتر، تاثیر  

بیشتری نیز دارند.
را  نظر  مورد  داروی  می توانند  کربنی  نانوروبات های 
همراه خود تا محل درد حمل کرده و در محل مورد نظر 
و به صورت برنامه ریزی شده آزاد کنند، یعنی دارو فقط به 
یک نقطه ی خاص تزریق می شود و درنتیجه ی آن عوارض 

جانبی داروها به شدت کاهش می یابد.

 
شکل2.نانوروباتدارورسان

ج( نانوجراحی
و زخم های  نانوجراحی کاهش شوک ها  اولین مزیت 
ناشی از جراحی کالسیک است، همچنین شکاف و برش 
در نانوجراحی وجود ندارند و به همین دالیل باعث بهبودی 
سریع تر بیمار می شود. در نانوجراحی، جراح از دسته هایی 
را که  نانوروبات  بازوهای  تا  استفاده می کند  فرمان  برای 
مجهز به ابزار جراحی کوچک هستند کنترل کرده و به 
محل مورد نظر می رساند. بازوی دیگر نانوربات دوربینی 
را  بدن  درون  محیط  می تواند  جراح  که  می کند  حمل 

مشاهده کند. 

د( دیگر کاربردها
نانوربات ها  عالوه  به 
می توانند در زدودن رسوب 
و  شریانی  دیواره های  از 
همچنین برای پیدا کردن 
شریانی  ضعف  زمینه های 

مورد استفاده قرار گیرند.
 

شکل3.نانوروباتزدایندهیرسوبشریانی

نانوروبات ها همچنین ممکن است برای تشخیص مواد 
شیمیایی خاص و یا مواد سمی استفاده شوند و می توانند 
نارسایی ارگان ها و یا عدم پذیرش بافت )بعداز پیوند اعضا( 
نانوروبات ها همچنین ممکن  به سرعت هشدار دهند.  را 
بر  نظارت  برای  و  بیومتریک  اندازه گیری های  برای  است 

سالمت عمومی فرد به کار گرفته شوند.
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فناوری نانو می تواند ماهیچه های قوی تری به ما بدهد، عمر سلول های مغزی مان را 3 تا 4 برابر بیشتر کند و نمایشگری مجازی درون چشم هایمان بگذارد، همچنین زخم ها 
و حتی آسیب های نخاعی را زود درمان کند.

در دنیای بازی های رایانه ای و فیلم های علمی- تخیلی، بازار تقویت بدن انسان و تبدیل آن به چیزی فراتر از بدن های معمولی که ما می شناسیم، به واسطه پیشرفت های 
نوین از جمله فناوری نانو، حسابی داغ است. اما آیا این گونه تغییرات و پیشرفته سازی بدن انسان، فقط به داستان ها و بازی های رایانه ای محدود می شود؟ 

به گزارش مجله خارجی اکتشاف، ابزارهایی از این دست، زودتر از آن که شما تصورش را می کنید، وارد زندگی واقعی خواهند شد!  در سال 2007، در حدود 500 محصول، 
 از جمله مواد غذایی، پوشاک و لوازم بهداشتی، درسراسر جهان در ساخت خود از فناوری نانو بهره بردند، به طوریکه، امروزه از فناوری نانو در تهیه بسیاری از ملزومات زندگی 
روزمره استفاده می شود. همچنین نانوپزشکی، سهم مهمی در درمان اختالالت متفاوت دارد و در آینده ای نزدیک، انتظار پیشرفت های بسیار بیشتری در این زمینه وجود دارد.

اما فناوری نانو واقعا می تواند به ما کمک کند قوی تر شویم، یا این که روی مغز ما تاثیر بگذارد و از ما فرد متفاوتی بسازد؟ در این گزارش،  به پیدا کردن پاسخی برای این 
سوال پرداخته شده است. 

ساخت َاَبرانسان با فناوری نانو

مقاالت
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تناسبوقدرتبدنی
اگر آنقدر سرتان شلوغ است که وقتی برای رفتن به 
در  بتواند  نانو  فناوری  شاید  ندارید،  ورزشی  باشگاه های 
اندام به شما کمک کند. در واقع فناوری  حفظ تناسب 
با  فرد  یک  ما  از  غذایی  رژیم  هر  از  فراتر  می تواند  نانو 

تناسب اندام بسازد.
اعالم  تگزاس  دانشگاه  محققین   ،2006 سال  در 
با  مصنوعی  ماهیچه های  شده اند  موفق  که  کردند 
قوی تر  برابر   100 که  بسازند  الکل  و  هیدروژن  سوخت 
از ماهیچه های طبیعی بوده و قادر است صد برابر بیشتر 
کار کند. با مطالعات متنوع بر روی ماهیچه های مصنوعی 
می توان به طیفی از دستاوردها، از ساخت ماهیچه های 

مصنوعی تا روبات های خودکار رسید.

هوشبیشتر
اگر فناوری نانو می تواند به شما بدن قوی تری بدهد، 

آیا می تواند از شما فرد باهوش تری هم بسازد؟
البته هنوز داشنمندان به چنین نتیجه ای نرسیده اند. 
اما به گفته مهندسان زیست پزشکی دانشگاه میشیگان، 
استفاده از فناوری نانو در مغز می تواند به درمان طیف 
اختالل  تا  نابینایی  و  ناشنوایی  از  اختالالت،  از  وسیعی 

پارکینسون کمک کند.
همچنین استفاده از فناوری نانو،  به انتقال مستقیم 
را  نتیجه  این  می کند.  کمک  افراد  مغز  به  اطالعات 
مهندسین ارتباط از راه دور، در حال انجام یک آزمایش 

عجیب در مورد تلگراف و تلفن، به دست آورده اند!

فراترازدیدن
شاید در فیلم ها دیده باشید که یک نفر با استفاده از 
لنزهای تماسی در چشمش، می تواند دنیایی مجازی را در 
برابر خود ببیند. اما در واقع محققین دانشگاه واشنگتن 
لنزی  چنین  تولید  برای  را  خود  مطالعات  است  مدتی 
شروع کرده اند. آنها می خواهند به لنز، یک مدار درونی 

ضخامت  با  فلزی  سیم های  از  استفاده  با  کنند.  اضافه 
لنزهای  روی  را  فناوری  این  می توان  نانومتر،  تنها چند 
تماسی نصب کرد. بدین ترتیب، بکارگیری آنها استفاده 

از چشم های طبیعی مان را راحت تر خواهد کرد!
مجازی  نمایشگر  زودی  به  که  دارند  باور  محققین 
انتظار  زودی  این  به  البته  معرفی خواهند کرد،   را  خود 

کیفیت تصویر خیلی باال از آن نداشته باشید!

شمابهباتریتبدیلمیشوید!
از این که دائم به دنبال پریز برق یا کابل یو.اس.بی 
برای شارژ موبایل، دوربین یا سایر ابزارهای خود بگردید 
از  استفاده  با  خودتان  زودی  به  خب،   شده اید؟  خسته 

فناوری نانو باتری همه آنها خواهید بود.
محققین دانشگاه کالیفرنیا و آزمایشگاه ملی الورنس 
برکلی، راهکار تازه ای برای شارژ ابزارهای شخصی ابداع 
کرده اند. در این روش،  با استفاده از سیم های نانو، انرژی 
منبع  می دهد،  دست  از  گرما  صورت  به  شما  بدن  که 

انرژی می شود.
گرمای  از  بهره گیری  در  می توان  فناوری  همین  از 
حاصل از سایر منابع، برای شارژ استفاده کرد. گزارش ها 
از  انرژی  وات  تریلیون   15 حدود  رفتن  هدر  از  حاکی 
موتورها،  بخار و توربین های گازی به صورت گرما است. 

چرا از این انرژی محیطی استفاده نکنیم؟

درمانزخمها
بافت  یا  و  پوستی  جراحت  کامل  درمان  گاهی 
یا  مغز  آسیب  می کشد.  طول  هفته ها  ماهیچه ای، 

سلول های عصبی ممکن است هرگز درمان نشود.
خبر خوب اینکه با نانوپزشکی، هیدروژل های حاوی 
نانوذرات، می توانند در بافت آسیب دیده، رگ های خونی 
بافت  بنیادی،  سلول های  تحریک  با  و  کرده  ایجاد  تازه 
ترتیب،   بدین  کنند.  درمان  تازه  سلول های  با  را  مرده 
آسیب های مغزی و استخوانی هم درمان خواهند شد. این 
 ژل، ساخته دانشمندان دانشگاه سلمون است و برای آغاز 

استفاده عمومی از آن، هنوز سال ها مطالعه و آزمایش بر 
روی حیوانات و بعد انسان ها الزم است.

آسیب  نخاع  یا  عصبی  سیستم  به  که  جراحت هایی 
اما  برای درمان هستند.  می زنند، دشوارترین جراحت ها 
بازسازی  روی  به  تازه ای  درهای  می تواند  نانو  فناوری 
سلول های عصبی آسیب دیده برای ما بگشاید. همچنین 
از  استفاده  موناش،  دانشگاه  از  نیسبت"  "دیوید  اختراع 
فناوری نانو برای برانگیختن سلول های بنیادی را در بر 

می گیرد که امیدی تازه برای درمان پارکینسون است.

جلوگیریازپیری
عالوه بر درمان آسیب ها، فناوری نانو می تواند امیدی 
باشد.  طوالنی تر  عمر  نتیجه  در  و  پیری  با  مبازه  برای 
دانشمندان دانشگاه نورث وسترن ژل نانویی ساخته  اند که 
از  و غضروف های  تحریک می کند  را  بنیادی  سلول های 
بین رفته در مفاصل را دوباره می سازد. با باال رفتن سن،  
افراد مشکل دردناکی پیدا  از بین می روند و  غضروف ها 

می کنند که درمان آن بسیار مشکل است.
از سوی دیگر،  دانشمندان دانشگاه مرکزی فلوریدا، در 
مطالعه ای جداگانه به این نتیجه رسیده اند که با استفاده 
از نانومواد صنعتی، می توانند عمر سلول های مغزی را سه 
یا حتی چهار برابر بیشتر کنند. چنانکه آنها ادعا می کنند، 
بدین ترتیب، می توان عمر افراد را بیشتر کرد،  درحالیکه 

کم تر از بیماری های مربوط به افزایش سن رنج ببرند.

مبارزهباسرطان
سرطان  به  مبتال  بیمار  میلیون   1/5 حدود  امسال، 
جدید شناسایی شده اند. بنابراین شکی نیست که یکی از 
مهم ترین کاربردهای فناوری نانو برای بهبود سالمت بشر، 

تشخیص، کنترل و درمان انواع مختلف سرطان است.
امروزه دانشمندان می کوشند با دارورسانی هوشمند 
و تشخیص دقیق سلول های سرطانی، آن ها را در همان 
به  آسیب رسانی  بدون  بیماری،  بروز  ابتدایی  مراحل 

سلول های سالم، از بین ببرند.



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r شماره 37    مهر 1392  کاربردها و دستاوردها6

خود اثرات نخستین اغلب جدید فناوریهای
راازطریقتولیدمحصوالتورزشیجدیدنشان
میدهندکهفناورینانونیزازاینقاعدهمستثنی
و سبکتر مواد ارائهی با نانو فناوری نیست.
قابل کاربردهای ازورزشها بسیاری محکمتر،در

توجهیدارد.

وسایلورزشیسبکترومحکمتر
نمونه ای از کاربردهای فناوری نانو در ورزش، تولید 
فوتبالیست ها  برای  نانوساختار  پالستیکی  ساق بندهای 
است. این ساق بندها با وجود نازکی و وزن کم، مقاومت 
کششی خوبی دارند و می توانند از ساق پای فوتبالیست 

در برابر ضربه محافظت کنند.
راکت های  مانند  ورزشی  وسایل  از  بسیاری  کیفیت 
نانولوله های  افزودن  با  نیز  اسکی  چوب های  و  تنیس 
یافته  افزایش  آنها  سازنده ی  پالستیکی  مواد  به  کربنی 
است. این وسایل به طور قابل توجهی سبک تر و در عین 
حال محکم تر شده اند. بعد از آنکه "راجر فدرر" بسیاری 

از مسابقات تنیس خود را با استفاده از راکت نانوی خود 
این  حرفه ای  ورزشکاران  از  بسیاری  اکنون  شد،  برنده 
رشته نیز از این راکت ها استفاده می کنند. آنها معتقدند 
کم تر،  انرژی  صرف  ضمن  راکت ها  این  از  استفاده  با 

می توانند با قدرت بیشتری به توپ ضربه بزنند.
اکنون این مواد نانوکامپوزیتی در راکت های اسکواش 
و بدمینتون، چوب هاکی، استوبرد، اسکی، توپ گلف نیز 

استفاده می شود.
با  نیز در مسابقات فرانسه موفق شد  "فلوید لندی" 
استفاده از دوچرخه سبک ساخته شده با فناوری نانوی 
خود رتبه نخست را کسب کند. بدنه ی دوچرخه ی او از 
نانوپالستیک های خاصی ساخته شده بود. در حال حاضر، 
تولید دوچرخه های کوهستان نیز با این بدنه ی سبک و 

محکم پالستیکی امکان پذیر شده است.

توپهایبهتر
استفاده از مواد نانورس در توپ های فوتبال و تنیس 
سبب شده عالوه بر افزایش طول عمر این توپ ها، حرکت 

و عملکرد بهتری در برابر ضربه داشته باشند.

منسوجاتولباسهایورزشی
که  است  الزم  آب،  ضد  ورزشی  شلوارهای  و  بلوز 
بتوانند ضمن محافظت از بدن در برابر وزش باد، در زمان 
استفاده اجازه خروج رطوبت ناشی از تعرق بدن را بدهند. 
به  را  این ویژگی ها  نانو  الیاف  با  لباس های ساخته شده 
خوبی داشته و ورزشکار با پوشیدن آنها احساس نشاط 

پیدا می کند.
پارچه های  از  نیز  بادبانی  قایق  بادبان  ساخت  در 
نانو استفاده شده است. این پارچه ها ضد آب هستند و 
طراحی آنها به گونه ای است که به جمع شدن بیشتر باد 
به جای  نیز  قایق ها  این  بادبان کمک می کند. دکل  در 
نانولوله های کربنی که سبک تر و محکم تر  از  آلومینیوم 

هستند، ساخته شده اند.
بسیاری از لباس ها و منسوجات ورزشی نیز با افزوده 
شدن نانوذرات نقره به الیافشان، خاصیت ضد میکروبی و 

ضد بو یافته اند؛ مانند جوراب، تی شرت و حوله.

نانو گاهی به صورت خالصه به جای کلمه "فناوری نانو" بکار می رود، اما در لغت به 
معنای بسیار بسیار کوچک است.

فناوری نانو، توصیف روش های مختلفی است که دانشمندان با استفاده از آنها مولکول ها 
و اتم هایی که جهان ما را تشکیل می دهند، را دستکاری می کنند. این فناوری اساسا راهی 
برای ساخت اجسام است. بیشتر اجسام اطراف ما در اندازه های متر و سانتیمتر هستند، 
اما دانشمندان فناوری نانو، در مقیاس کوچک نانو که برابر با یک میلیاردم متر است، کار 
می کنند. این مقیاس، بسیار بسیار کوچک است. برای درک کوچکی یک نانومتر، تار موی 
انسان را در نظر بگیرید، قطر هر تار مو حدود 80000 نانومتر است که در برابر یک نانومتر 

بسیار بزرگ است.

چرانانومتفاوتاست؟
شاید برایتان جالب باشد که بدانید در مقیاس نانو اجسام همیشه رفتار مشابه آنچه 
در اندازه های بزرگ تر دارند را از خود نشان نمی دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است 
اندازه ی کوچکشان به شکل های  به خاطر  یا  باشند و  محکم تر، سبک تر و واکنش پذیرتر 
دیگری مورد استفاده قرار گیرند. مثال یک فویل آلومینیوم که از آن برای نگهداری غذا و 
ساندویچ استفاده می شود اگر به اندازه ی نانومتری درآید، تبدیل به یک ماده ی منفجره 

خطرناک می گردد!
آنچه دانشمندان فناوری نانو انجام می دهند کنترل انجام چنین واکنش ها و تغییرات 
تا  پیشرفته  موبایل های  تولید  از  است:  فرآیندهای جدید  و  محصوالت  در جهت ساخت 

کرم های ضدآفتاب سودمند.

فناورینانودرورزش

نانو 
چیست؟
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بازی و سرگرمی نانـو

سرگرمی

نحوهیانجامبازی
که  فردی  و  آغاز می شود  نقطه شروع  از  بازی 
زودتر مهره خود را به نقطه پایان برساند، برنده ی 
بازی است. شرکت کنندگان به ترتیب تاس می ریزند 
و به تعداد شماره ی تاس مهره های خود را در خانه ها 
حرکت می دهند. در طول مسیر چند عالمت وجود 

دارد. 

آیا می دانید که ...

"ریچارد فاینمن"، پایه گذار فناوری نانو، ایده ی این فناوری را از طبیعت الهام گرفته است؟ فاینمن اولین کسی بود که درباره ی اهمیت دستکاری 
اتم ها و مولکول ها صحبت کرد. این سخنرانی در سال 1959 و در نشست سالیانه موسسه فناوری کالیفرنیا انجام شد و او گفت: "قوانین فیزیکی تا 
آنجا که من توانایی فهمش را دارم برخالف ساخت اتم به اتم مواد حرفی نمی زند، ما فقط باید زبان اتم ها را یاد بگیریم. در این صورت می توانیم 
بطور دقیق مولکول ها را طراحی کنیم و با قراردهی اتم ها در کنار یکدیگر، محصوالت مصنوعی بسیار کوچکی بسازیم". در این سخنرانی اگرچه او 

از واژه "فناوری نانو" استفاده نکرد، اما سبب گردید که به عنوان بنیان گذار این فناوری معرفی شود.
وقتی بعدها از او در مورد این ایده پرسیدند گفت: "من این ایده را از طبیعت الهام گرفته ام، جایی که نیروهای شیمیایی بطور مداوم برای 
ایجاد پدیده های خارق العاده استفاده می شوند". اگر فرض کنیم که موجودات زنده محصول فناوری ای با نام "فناوری خلقت" باشند، شواهد بسیاری 

وجود دارد که نشان می دهد این فناوری در ساخت محصوالت خود در مقیاس نانو عمل می کند.
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عالمت    به معنای ایست است و فردی که به خانه دارای این عالمت برسد یک دور از ریختن تاس محروم می شود. 
عالمت    نشانه حرکت رو به جلو است و با رسیدن به این خانه می توان سه خانه به جلو حرکت کرد. 

عالمت    نشانه بازگشت به خانه شروع است. 
عالوه براین، در طول مسیر داخل بعضی از خانه ها کلمه هایی قرار دارد، فردی که به این کلمات می رسد باید بتواند آن کلمه را در یک 
جمله برای دیگران تعریف کند و چنانچه نتواند به آخرین خانه قبل از خانه ای که ایستاده و دارای کلمات تعریفی است بازمی گردد و 
شانس خود برای ادامه بازی از آن خانه امتحان می کند. البته الزم به ذکر است که شرکت کنندگان باید به تعاریفی که ارائه می شود توجه 

داشته باشند تا در صورت رسیدن به آن خانه ها تعریف تکراری ارائه نکنند که منجر به حذف آنها از بازی می شود.
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این سایت به آدرس www.nano.ir از سال 1379 
زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو تاسیس شده و از ابتدا 
وظیفه اطالع رسانی و ترویج فناوری نانو را بر عهده داشته 
است. سایت ستاد نانو یکی از قوی ترین و پرمخاطب ترین 
پایگاه های اطالع رسانی نانو در کشور است و با توجه به 
مطالب و اخبار به روز آن می تواند مرجع بسیار مناسبی 
برای مخاطبان خود از جمله دانش آموزان، دانشگاهیان، 

مسوولین و تصمیم گیرندگان این رشته در کشور باشد.

نام و نام خانوادگی: ......................................................................
 ................................................................... نام سازمان/مدرسه: 
رشته و مقطع تحصیلی: ..................................................................
نام شماره ها )یا نام ماه ها( موردنظر از ماهنامه:  ............................
....................................................................................................

 تعداد ماهنامه مورد نظر برای هر ماه :.............................................

تلفن: ...........................................................................................

نشانی: .........................................................................................

....................................................................................................

کدپستی:....................................  .................................................

نشاني  دفتر مرکزی: تهران-  پاسداران - خیابان 
 گل نبی - بعد از چهارراه شهید ناطق نوری 

 پالک 36 - طبقه 5 - واحد 16
تلفکس: 7 - 22881956 - 021

پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت

طراحی و صفحه آرایی: 
سیمین رفیع پور لنگرودی
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مراکز آموزشی

اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
مشخصات  همراه  به  را  آن  بانکی  فیش  تصویــر  و  واریز 
یا   021-22881956 نمابــر  به  ذیل،  فرم  مطابق  خــود 
نمایید.  نشانی تهران صندوق پستی 368-14565 ارسال 

کتاب نانو ده به توان منفی نه از جمله 
کتاب هایی است که توسط باشگاه نانو تهیه 
معرفی  به  کتاب  این  است.  شده  چاپ  و 
به  نانو  فناوری  و  علوم  مبانی  و  مفاهیم 
زبان ساده و قابل فهم برای دانش آموزانی 
آشنا شوند،  فناوری  این  با  دارند  قصد  که 
می پردازد. مقیاس نانو، چرایی انتخاب این 
مقیاس، تعریف فناوری نانو، چرایی تغییر در 
مقیاس نانو، بررسی مثال هایی از پدیده های 
مقیاس  تجهیزات  زیستی،  نانومقیاس 
نانو،  مقیاس  در  ساخت  روش های  نانو، 
نانوساختارهای کربنی و بررسی کاربردهای 
فناوری نانو در پنج حوزه خودرو، پزشکی، 
صنایع  و  کشاورزی  ورزش،  منسوجات، 
غذایی موضوعاتی هستند که در این کتاب 

معرفی شده اند.
گفتنی است از مطالب این کتاب یک 
مجموعه نمایشی آموزشی ساخته و تدوین 
همراه  دی  سی  صورت  به  که  است  شده 
ویژگی ،  این  می شود.  عرضه  کتاب  این  با 
وجه تمایز این مجموعه از سایر کتاب های 

آموزشی در حوزه فناوری نانو است.

معرفی کتاب

اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه
هر عدد 1000 تومانزیر 100 نسخه

هر عدد 900 تومان100 تا 500 نسخه

هر عدد 800 تومانباالی 500 نسخه

نانو10-9
اخبار

بخش  سایت،  این  بخش های  قوی ترین  و  مهم ترین  از 
اخبار است. این بخش، از اخبار مربوط به 5 حوزه ی کاربردها، 
نانوساختارها، ساخت و محاسبه، رویدادها و مدیریت تشکیل 
رویدادها،  برنامه ها،  اطالع رسانی  به  طورکلی  به  و  است  شده 
از کشور  و خارج  ایران  در  نانو  فناوری  تازه های  و  دستاوردها 

می پردازد. 

آموزشنانو
این بخش به سایت های آموزشی فعال زیر نظر ستاد نانو 
مرتبط  نانو  فناوری  آموزش  و  نانو  دانش آموزی  باشگاه  مانند 
است. سایت باشگاه نانو شامل اخبار فعالیت های نانو در حوزه 
دانش آموزی و مقاالت آموزشی است و سایت آموزشی نانو از 
درس ها، مقاله ها و آزمون های نانو در دو سطح دانش آموزی و 

دانشجویی تشکیل شده است.

بانکهایاطالعاتی
کاملی  نسبتا  اطالعات  می توان  سایت  از  قسمت  این  در 
استانداردها،  تجهیزات،  آزمایشگاه ها،  از محصوالت، شرکت ها، 

نهادهای ترویجی و مدرسان حوزه نانو به دست آورد.

انتشارات
در بخش انتشارات سایت تازه های نشر نانو در کشور معرفی 

گالری،  ارائه ها،  مقاالت،  زیرمجموعه ی  هفت  از  و  می شوند 
و  آینده  راهبرد  نانو، سند  فضای  نشریه  نانو،  فناوری  ماهنامه 
مجالت علمی-پژوهشی نانو تشکیل شده است. بخش مقاالت و 
ارائه ها متشکل از مقاله های علمی و پایان نامه های نانو است. در 
بخش گالری عکس هایی مربوط به رویدادهای مهم نانو مانند 
برگزاری نمایشگاه ها و سمینارها آمده است. در بخش ماهنامه 
به  می توانند  عالقمندان  نیز  نانو  فضای  نشریه  و  نانو  فناوری 
آخرین شماره ی منتشره از این مجالت و آرشیو آنها دسترسی 

پیدا کنند.
مجموع  از  متشکل  نیز  آینده  راهبرد  سند  بخش   
است  نانو  فناوری  آینده ی  به  راجع  شده  نوشته  مقاله های 
در  سیاست گذاری  برای  را  مناسبی  راهکارهای  می تواند  که 

این بخش ارائه دهد.

حمایتها
از جمله برنامه های ستاد نانو حمایت از پایان نامه ها، ارائه ی 
و  رشد  مراکز  اختراع،  ثبت  معتبر،  مجالت  در  علمی  مقاالت 
اشتغال در زمینه نانو است. در بخش حمایت ها اخبار و شرایط 

تخصیص آن ها به عالقمندان آمده است.

رویدادها
مانند  مهم  رویدادهای  به  مربوط  اخبار  بخش  این  در 
برگزاری جشنواره نانو، المپیاد نانو و مسابقه ملی نانو قرار دارد.

بخشهایمختلفسایت

معرفی سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نظرسنجی

به نظر شما برگزاری نمایشگاه های آموزشی فناوری نانو در استان های مختلف، تا چه حد 
در ترویج و معرفی فناوری نانو موثر است؟

1   زیاد
2   متوسط

لطفا متن گزینه مورد نظر را همراه با شماره نظرسنجی 
و نام و نام خانوادگی خود به شماره زیر پیامک کنید

هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان در 
نظرسنجی جوایزی اعطاء می شود

3 0 0 0 7 2 1 6 3 3   کم
4   بی اثر
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