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مقدمه
صنعت اسباب بازی یکی از مهم ترین و درآمدزاترین صنایع موجود دنیاست. اهمیت این صنعت نه تنها به واسطه 
درآمدزایی آن اســت، بلکه به دلیل اینکه با آموزش و به ویژه آموزش کودکان ســروکار دارد، از اهمیت بســیار باالتری نیز 
یادی از معرفی آن نگذشــته اســت، توانســته  برخوردار اســت. فناوری نانو به عنوان یکی از فناوری های نوین که زمان ز
به ســرعت جای خود را در صنایع مختلف باز کرده و بخشــی از این صنایع را به دســت بگیرد. اســتفاده از نانومواد یا 
فرایندهای ساخت و تولید نانویی اگرچه تا چند سال پیش خیلی محدود بودند، امروزه کاماًل پذیرفته شده بوده و تنها 

« برای یک محصول، تداعی کننده کیفیت و فناوری باالی آن محصول برای مشتریان است. یدک کشیدن نام »نانو
صنعت اســباب بازی نیز در اســتفاده از این فناوری عقب نمانده اســت و امروزه شــاهد اســتفاده از نانومواد مختلف و یا 
فناوری های مرتبط با فناوری نانو در ساخت اسباب بازی ها هستیم. در طول این گزارش به کاربردهای نانومواد در صنعت 
اســباب بازی، نانومواد مورد اســتفاده و محصوالت تولید شــده با این فناوری اشــاره خواهد شد. همچنین به پیشرفت های 
ایران و پتانسیل های اقتصادی صنعت اسباب بازی ایران برای بهره گیری از فناوری نانو در این صنعت اشاره خواهد شد.

اسباببازیچیست؟
در اینجــا بــه تعریــف اتــاق بازرگانــی آمریــکا از اســباب بازی بســنده می شــود. طبــق تعریــف ایــن ســازمان صنعت 
اســباب بازی بــه ایــن صورت تعریف می شــود: »شــرکت هایی کــه در صنعت اکشــن و اســباب بازی های یکپارچه 
فعالیــت می کننــد. همچنین شــرکت هایی کــه بازی ها یــا مجموعه بازی هایــی را برای بزرگســاالن و کــودکان تولید 
می کنند و همچنین اســباب بازی های مکانیکی و غیرمکانیکی می ســازند نیز در این دســته هســتند. الزم به ذکر 

است که سازندگان بازی های کامپیوتری و ویدئویی شامل این بازار نیستند.«]1[

درآمدصنعتاسباببازی
 درآمــد جهانــی ایــن صنعــت تنهــا در ســال 2019 میــالدی، 92میلیــارد دالر بــوده اســت و طبــق پیش بینی شــرکت 
Allied Market Research ایــن رقــم تــا ســال 2027 میالدی به 104میلیارد دالر خواهد رســید.]2[ به طور متوســط 

مبلغی که به ازای هر کودک اروپایی برای خرید اسباب بازی صرف می شود، 212 دالر است!]3[

کارخانه ساخت اسباب بازی در داخل کشور  شکل 1- 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 INDnano.ir



4

گردش مالی ســاالنه صنعت اســباب بازی در ایران ساالنه حدود 350میلیون دالر است. سهم تولید داخلی در بازار 
اسباب بازی تقریبًا 10درصد است. حدود 5000 نوع اسباب بازی در ایران تولید می شود که ارزشی حدود 15میلیون 
، خارجی هستند. چیزی حدود  دالر دارند. در حال حاضر حدود 160میلیون دالر از اسباب بازی های موجود در بازار

90میلیون دالر آن ها به صورت رسمی وارد شده و مابقی به صورت قاچاق هستند.]4[
به گزارش اداره پژوهش های سیاســی ســازمان صداوســیما در ســال 1399، در حال حاضر 130 واحد تولیدی عضو 
انجمــن اســباب بازی کشــور هســتند. همچنیــن طبــق بــرآورد این ســازمان، حــدود 400 واحــد تولیدی در کشــور در 
… را  ایــن زمینــه فعالیــت می کنند. برخی از این واحدها، بخش هایی مانند قالب ســازی و تزریق مواد پالســتیکی و
یادی به صورت مســتقیم و  برون ســپاری می کننــد. در نتیجــه می تــوان نتیجه گیری کــرد که این صنعت بــرای افراد ز

غیرمستقیم ایجاد شغل کرده است.]4[

فناورینانودراسباببازیها
مسئله ای بسیار مهم در مورد اسباب بازی ها، ایمن بودن آن هاست. از آنجایی که کودکان بدنی ضعیف تر نسبت 
یادی در بازار  به افراد بالغ دارند، لزوم ایمن بودن وســایل بازی آن ها کاماًل آشــکار است. از طرفی محصوالت تقلبی ز
وجود دارند که کیفیت مناســب را ندارند و در ســاخت آن ها از مواد ســمی اســتفاده شده است. موادی که در موارد 
یادی در زمینه اســباب بازی ها وجود  یادی توســط بچه ها جویده می شــوند. به همین دلیل نیز حساســیت های ز ز

یادی به صنعت اسباب بازی می کند، موضوع ایمنی است. دارد. یکی از مواردی که فناوری نانو کمک ز
باتــری،  بــدون  اســباب بازی های  بــه  می تــوان  اســباب بازی ها  ســاخت  در  فناوری نانــو  کاربردهــای  جملــه  از 
کتری کردن اسباب بازی ها، آب گریز کردن یا ساخت  ضدآلرژی کردن اسباب بازی ها، بهبود خواص مکانیکی، ضد با
اســباب بازی های آب گریــز و همچنین ســاخت لوگوهای معتبر اشــاره کرد کــه در ادامه به توضیح هر کــدام از این 

کاربردها پرداخته خواهد شد.

اسباببازیهایبدونباتری
اسباب بازی های جدید عمدتًا نیاز به یک منبع انرژی دارند تا بتوانند بهتر و بیشتر کودکان را سرگرم کنند. تعویض 
باتری یکی از معضالت مهمی است که معمواًل در این اسباب بازی ها وجود دارد. همچنین باتری ها عمدتًا سمی 
یادی در حال پژوهش روی  بوده و به خودی خود می توانند برای کودکان سمی باشند. به تازگی گروه های تحقیقاتی ز
فنــاوری 1TENGs هســتند. با اســتفاده از این فنــاوری می تــوان از لرزش های مکانیکی انرژی الکتریکــی تولید کرد. 
در حال حاضر عمده تحقیقات این حوزه روی ســاخت وســایل الکترونیکی پوشــیدنی، حسگرها، کاشتنی های2 

پزشکی و دیگر دستگاه های کوچک متمرکز هستند.
ک بین جوراب  کن کار می کنند. همان  طور که در صورت وجود اصطکا این نانوژنراتورها در واقع با الکتریســیته ســا
کن تولید کرد، با ساخت این ژنراتورها در ابعاد نانویی، می توان سطح بیشتری  پشمی و فرش می توان الکتریسیته سا
داشت و در نتیجه انرژی بسیار بیشتری را تولید کردند. یک گروه تحقیقاتی کره ای با استفاده از همین روش اقدام به 
ساخت اسباب بازی های ساده ای کرده است که با ضربه زدن، چراغ آن ها روشن می شود و می تواند تفریح جذابی 

برای کودکان باشد.]5[
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در این وسیله انرژی الکتریکی با استفاده از یک نانوژنراتور تریبوالکتریک تولید شده و منجر به روشن شدن دیودهای 
نوری موجود در چشمان شخصیت اسباب بازی می شود. تصویر این اسباب بازی در زیر آورده شده است.

کره ای که در آن از فناوری   شکل 2- اسباب بازی تولید شده توسط پژوهشگران 
TENGs برای ساخت اسباب بازی استفاده شده است.]5[

 شکل 3- روند تولید الکتریسیته در TENGها. )فناوری موجود در اسباب بازی 
کره ای(]5[ گروه  ساخته شده توسط 

یست سازگار است و در  در این ژنراتورها از پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان )PDMS( استفاده شده که یک پلیمر ز
نتیجه خطری برای کودکان ندارد. همچنین الکترودهای این ژنراتورها نیز از جنس آلومینیوم هستند. ساختار این 

ژنراتور و روش عملکرد آن برای تولید الکتریسیته در تصویر زیر نشان داده شده است.

اسباببازیهایضدآلرژی
تجمع ذرات گردوغبار و همچنین مواد تحریک کننده آلرژی در داخل اسباب بازی های پارچه ای، می تواند باعث 
، می توان جلوی تجمع و ورود این ذرات را به اسباب بازی  ایجاد آلرژی در کودکان شود؛ اما با استفاده از فناوری نانو
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گرفت و در نتیجه از کودک در برابر عوامل تحریک کننده محافظت کرد.
شــرکت NanoSPACE کــه به صــورت تخصصــی در زمینــه نانوالیــاف و همچنیــن الیــاف ضدآلرژی بــرای لحاف 
و پوشــش های تخــت مانند روبالشــی فعالیــت می کند، اقدام به تولید عروســک ضدآلــرژی کرده اســت. نانوالیاف 
، عوامل  اســتفاده شــده در این عروســک دارای فواصلی در حدود 80 نانومتر هســتند که اجازه ورود ذرات گردوغبار
کتری هــا و ویروس هــا و حشــرات ریــز را بــه داخــل عروســک نمی دهنــد. در ایــن عروســک از هیــچ ماده  آلــرژی زا، با

شیمیایی استفاده نشده و تنها یک سد مکانیکی در برابر عوامل آلرژی زا دارد.]6[
اســتفاده از نانومــواد در راســتای ضدآلرژی کــردن اســباب بازی ها، می توانــد رویکــردی نویــن در زمینــه ســاخت 

اسباب بازی های ایمن باشد.

 شکل 4- عروسک دلقک ضدحساسیت ]6[

بهبودخواصمکانیکیاسباببازیها
اسباب بازی ها در دست بچه ها معمواًل به طرق مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و تنش های فراوان و مختلفی به 
آن ها وارد می شود. به همین دلیل نیز الزم است تا خواص مکانیکی نسبتًا باالیی داشته باشند تا بتوانند تنش های 
وارده را تحمــل کننــد. ایــن یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه فناوری نانــو می توانــد به کمــک صنعت اســباب بازی 
یت ســازی در ســاخت اسباب بازی ها  بیاید. ســاختارهای نانویی قدرتمندی وجود دارند که می توانند برای کامپوز
مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان مثال، گرافن یکی از این مواد است. به کارگیری گرافن در ساخت اسباب بازی ها 
یت سازی به همراه پلیمرها، می تواند راهکاری عالی برای بهبود کیفیت اسباب بازی ها و افزایش طول  و برای کامپوز

عمر آن ها باشد.
یت های پالستیکی فعالیت  شرکت AIMPLAS یکی از شرکت هایی است که در زمینه ساخت و تقویت نانوکامپوز
می کند. این شرکت همچنین با شرکت های معتبر و بزرگی مانند LEGO نیز در راستای ساخت اسباب بازی ها و 

مواد اولیه همکاری می کند. ]7[
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اسباببازیهایآبگریز
یادی به آن شــده اســت. آب گریزی  آب گریزی نیز یکی از ویژگی های جذابی اســت که طی چند ســال اخیر توجه ز
در بسیاری از موارد می تواند با ضدلک بودن همراه شود. در حال حاضر آب گریزی در ساخت لباس ها یا کفش ها 
بسیار مورد استفاده است. در صنعت اسباب بازی نیز مواردی از استفاده مواد آب گریز برای ساخت اسباب بازی ها 
وجود دارد که البته تا حدودی محدود هستند. به هر حال این نیز یکی از ویژگی هایی است که می تواند با استفاده 

از فناوری نانو به اسباب بازی ها اضافه شود.
در حال حاضر نیز شــن های آب گریزی تحت عنوان شــن جادویی3 وجود دارند که به عنوان یکی از ابزارهای بازی 

برای کودکان بسیار جذاب هستند. این شن کاماًل آب گریز بوده و آب به داخل و میان شن ها نمی رود.]8[

 شکل 5- شن آب گریز

اسباببازیهایضدباکتری
کتری کردن محصوالت مختلف اســت. نانــوذرات نقره به دلیل  ، ضد با یکــی از معروف تریــن کاربردهای فناوری نانو
کتریایی که دارند، استفاده فراوانی در صنایع مختلف دارند. در حال حاضر نیز بعضی از شرکت ها  خاصیت ضد با
کتری از این نانومواد اســتفاده می کنند. از آنجایی که اســباب بازی ها ممکن  در ســاخت اســباب بازی های ضد با

یادی دارد. است معمواًل توسط کودکان جویده شده یا وارد دهان آن ها شوند، تمیز بودن دائمی آن ها اهمیت ز
 Pure کتری در ســاخت اســباب بازی کرده، شــرکت یکــی از شــرکت هایی کــه اقدام به اســتفاده از نانوذرات ضد با
Plushy اســت که یک خرس عروســکی با نام Benny تولید کرده اســت. این خرس اســباب بازی دارای نانوذرات 

کتری است که هدف استفاده از آن ها، مناسب کردن این خرس برای بازی بچه است. ضد با
کتری فعالیت دارد، با همکاری شرکت Balls R Us که در زمینه  شرکت Microban که در زمینه پوشش های ضد با
کتری کرده است. از این  اسباب بازی های آموزشی و ورزشی فعالیت می کند، اقدام به تولید اسباب بازی های ضد با

اسباب بازی ها می توان به توپ بسکتبال، توپ فوتبال و بلوک های خانه سازی اشاره کرد.]9[
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کتری تولید شده از طریق همکاری   شکل 6- محصوالت ضد با
]9[ .Balls R Us و Microban شرکت

NanoTech شکل 7- لوگوی سه بعدی تولیدی شرکت 

البته نگرانی هایی برای استفاده از نانوذرات نقره در اسباب بازی ها وجود دارد. نانوذرات نقره در غلظت هایی خاص 
می توانند توسط بدن تحمل شوند اما با عبور غلظت آن ها از مقداری مشخص، می توانند سمی شده و به ویژه برای 

ک باشند.]10[ پژوهش های مختلفی نیز روی میزان رهایش این نانوذرات انجام شده است.]11[ کودکان خطرنا

لوگو
برنــد NanoTech فنــاوری ®LiveOptik را بــه ثبــت رســانده اســت که در واقــع یک صفحه نانواپتیکی اســت. این 
مســئله می تواند برای شــرکت های اصلی ســازنده اســباب بازی ها اســتفاده شــده تا آن ها بتوانند لوگو خود را به این 
صورت اضافه کنند. این محصول تنها در صورتی که از روبه رو به آن نگاه شود قابل دیدن خواهد بود و به همین دلیل 

نیز می تواند برای تشخیص کاالی اصلی از جعلی مورد استفاده قرار بگیرد.]12[
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 ، همچنین از دیگر کاربردهای فناوری نانو در ساخت اسباب بازی ها می توان به ساخت اسباب بازی های آب گریز
ضدلک، ضدحریق و ضدسایش اشاره کرد.

وضعیتفناورینانودرصنعتاسباببازیایران
اســتفاده از فناوری نانو تا به امروز در داخل ایران به مرحله عملیاتی شــدن نرســیده اســت. اگرچه اخیرًا با تالش ها و 
، اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. از مهم ترین این اقدامات می توان  پیگیری های ستاد توسعه فناوری نانو
به همکاری ســتاد توســعه فناوری نانو و انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران در طراحی یک مسابقه با موضوع 
« اشاره کرد. ستاد نانو در حال حاضر فعالیت در دو حوزه »ترویج  »طراحی و ساخت اسباب بازی های خالقانه نانو
« را در دســتور کار خود قرار داده است. نانو با اســباب بازی« و »ارتقای کیفیت اســباب بازی ها با کمک فناوری نانو

]13[
« که تحت عنوان چالش مطرح شــده اســت، هدف  در مســابقه »طراحی و ســاخت اســباب بازی های خالقانه نانو

یابی آن ها در سه محور بود: اصلی جمع آوری ایده ها و ارز
؛  کاهش هزینه تولید اسباب بازی ها با کمک فناوری نانو

؛  افزایش کیفیت اسباب بازی ها با کمک فناوری نانو
.  طراحی و ساخت اسباب بازی جدید بر پایۀ یکی از کاربردهای فناوری نانو

در نهایت نیز 98 طرح نوآورانه توسط 64 تیم به ثبت رسید. امید است که این طرح ها بتوانند به پیشرفت صنعت 
اسباب بازی کشور کمک کرده و کشور عزیزمان را در این زمینه سرفراز کنند.]13[

خالصه
صنعت اسباب بازی صنعت بسیار بزرگی است که در حال حاضر ایران نقش بسیار کمرنگی در آن دارد. از طرفی 
یادی برای فعالیت  ، پتانسیل ز با وجود داشتن پیش ماده های پالستیکی و زیرساخت های مناسب در داخل کشور
واحدهای تولیدی در این حوزه وجود دارد و ایران حتی می تواند به یکی از تأمین کننده های اصلی اسباب بازی در 

محدوده خاورمیانه تبدیل شود.
اگرچــه ســرانه مصــرف اســباب بازی در ایــران نســبت بــه دیگر کشــورها کمتر اســت، اما بــا ورود فناوری نانــو به این 
صنعت، کیفیت محصوالت باال رفته و اقبال بیشتری چه از طرف والدین ایرانی و چه از طرف کشورهای همسایه 

برای خرید این محصوالت خواهد بود.

1  Triboelectric Nanogenerators
2  Implants
3  Magic Sand

پینوشتها
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