چکیده:
نانوتكنولوژي نظامي ،يكي از انواع حضور فنآوري هاي نو در فضاي مخاصمات مسلحانه با تاثير فزاينده آن بر تمامي جنبه هاي
علوم و صنايع نظامي تلقي ميشود .كاربرد نانوتكنولوژي به عنوان يكي از فنآوري هاي نوين به حدي در حوزه هاي امنيتي  -دفاعي
در حال گسترش است كه از آن به عنوان انقالب صنعتي نوين در عرصه بازدارندگي نام برده ميشود.
مقدمه:
كاربردهاي نانوتكنولوژي نظامي عمدتا در پشتيباني و لجستيكي اين فناوري مشهود است ،بهگونهاي كه اين كاربردها جنبه آفندي
ندارند بلكه بيشتر براي حفاظت از سربازان خودي ،تحرك پذيري بيشتر وسايل نقليه نظامي يا مقاومت بيشتر ادوات زرهي در برابر
حرارت استفاده ميشوند( .هيتوشي )2014،
از ديگر كاربردهاي نانوتكنولوژي در عرصه هاي نظامي؛ بهبود حسگرها و سنسورها جهت افزايش حساسيت در مقابل حمالت
موشكي ،بيولوژيكي و شيميايي ،طراحي بهتر سيستم هاي مورد استفاده در مانيتورينگ موشكي ،تركيب نانوتكنولوژي و
ميكروالكترومكانيكال جهت كنترل سيستم هاي دفاع موشكي بصورت پيشرفته ،استفاده در ماهواره ،كشتي ،زيردريايي ،ماشين هاي
آتش بار ،آشكارسازي عوامل جنگ نوين ،بيونانوابزار ،رايانه ها و ربات هاي بسيار كوچك ،نانوكاتاليزورها ،نانولوله هاي كربني ،گرافن،
اسمبلرها و خودهمانندسازها ،نانوكامپوزيت ها ،نانو ذرات مغناطيسي ،مواد منفجره قدرتمند نانوساختار(فنآوري آيروژل) ،نانو ربات ها
در سلول ها براي عمل برروي  ،DNAتركيب پروتئين و غيره ميباشند(.كريشنا )2010،
 کاربردهای نانوتکنولوژیدر شكل  1طرح كلي يك سيستم مفهومي براي فنآوري نانو و كاربردهاي نانوتكنولوژي آمده است .بخشي از اين تاثيرات و
كاربردهاي نانوتكنولوژي به شرح زير ميباشد:
 -1توليد مواد و محصوالت صنعتي
 -2نانوتكنولوژي در پزشكي و بدن انسان
 -3دوامپذيري منابع كشاورزي ،آب ،انرژي ،مواد و محيط زيست پاك
 -4تكنولوژي نانو در هوا و فضا
 -5كاربرد نانوتكنولوژي در صنعت الكترونيك(ترانزيستورهاي تك الكتروني نانو ،پروپ هاي در مقياس نانو ،حافظه فروالكتريكي و )...
 -6كاربرد ريزذره ها در صنايع نظامي و امنيت ملي
 -7نانو فنآوري مولكولي
 -8بيونانوتكنولوژي(آلتمن)1390،

شکل  :1طرح کلی یک سیستم مفهومی برای فنآوری نانو( رافی)2010،

 کاربردهای نظامی نانوتکنولوژیبرخي از تاثيرات و كاربردهاي نانوتكنولوژي در بخش نظامي در زير آمده است:
 الکترونیک ،فتونیکدر ميكروالكترونيك نانو فنآوري به كاهش اندازه قطعات و سپس از اصول جديدي چون نانو لوله ها و مولكول هاي زيستي استفاده
ميكند .وسايل الكترونيكي جديد ،مدارهاي كوچكتر و سريعتر با مصرف خيلي كمتر ميتوانند با كنترل واكنشها در نانوساختار بطور
همزمان بدست آيند.
برخي از كاربردهاي نانو فنآوري در صنعت الكترونيك عبارتند از:
 تسلط اطالعاتي از طريق نانو الكترونيك پيشرفته به عنوان يك قابليت مهم نظامي. امكان آموزش موثرتر نيرو به كمك سيستم هاي واقعيت مجازي پيچيده تر حاصله از الكترونيك نانو ساختاري. استفاده بيشتر از اتوماسيون و رباتيك پيشرفته براي جبران كاهش نيروي انساني نظامي.كاهش خطر براي سربازان و بهبود كارايي خودروهاي نظامي. دستيابي به كارايي باالتر (وزن كمتر و قدرت بيشتر). تعداد دفعات نقص فني كمتر و هزينه كمتر در عمر كاري تجهيزات نظامي. -الكترونيك پيشرفته براي مهمات هوشمند (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)1387،

فتونيك واژه اي است كه در مقابل الكترونيك ارائه شده است و در حقيقت در برگيرنده شاخه هاي مشترك بين اپتيك و
الكترونيك ميباشد .فتونيك شاخه اي از علم است كه به گسيل ،عبور ،تقويت و ثبت نور به وسيله ابزار نوري ميپردازد .مدارهاي
يكپارچه ميكروالكترونيك و نانوفتونيك ميتوانند باعث سرعت داده ها در اندازه كوچك و نيروي پايين گردند كه امكان انتقال
فركانس و پهناي باند باالتر ارتباطي را فراهم ميسازد (.آلتمن)1390،
 نانوزیست فناورینانوزيست فناوري را ميتوان اصلي ترين حوزه اي دانست كه نانوفناوري نظامي در آن به پيشرفت قابل مالحظه اي دست يافته
است .نانوزيست فناوري به دو شكل عمدة مشروع و غيرمشروع بر تجهيزات نظامي اثر گذاشته است .در زمينه مشروع ،بارزترين
برنامه بين المللي نظامي موجود ،برنامه دانش نانو براي صلح و امنيت است كه در آن ،از نانوزيست فناوري براي توليد و توسعه
ابزار نظامي ،تشخيص و سم زدايي عوامل تهديد كننده بيولوژيك ،همچون توالرميا و باسيلوس آنتراسيس استفاده ميشود.
همچنين از نانوزيست فناوري براي پاك سازي آلودگي محيط زيست صحنه مخاصمات از طريق نانوذرات استفاده ميشود .بعنوان
مثال؛ استفاده از نانو كاتاليست هايي براي تبديل مولكول هاي آلي ،به مواد بي ضرر براي طبيعت ميباشد( .پلوس )2008،
 مواد منفجره و پیشرانه ها:استفاده از مواد پرانرژي نانو سايز و كامپوزيتهاي حاوي آنها در سرجنگيهاي پيشرفته ،پيشرانههاي با برد بلند و اسلحههاي
ترموباريك نتايج قابل توجهي دادهاند ،به همين دليل توليد مواد پرانرژي نانوسايز با توزيع اندازه ذره باريك ،به يكي از محورهاي
اصلي صنايع نظامي كشورهاي پيشرفته تبديل شده است(.بيات )1385،در مورد مواد منفجره جامد در پيشرانهها ،اندازه ذرات و
توزيع دانهبندي آنها نقش اساسي در تثبيت فرآيند احتراق برعهده دارد .در واقع دستيابي به باالترين عملكرد يك ماده منفجره
جامد قويًا به اندازه ذرات آنها وابسته است .همچنين با قابليت هاي بهتري كه براي طراحي مواد منفجره توسط نانو فنآوري وجود
دارد ميتوان از نانوكامپوزيت ها به عنوان خرج چاشني استفاده كرد.
 نانو حسگرها:موادي كه در بعد نظامي از نانوحسگرها ساخته ميشوند عالوه بر حساسيت باال ،بايستي دوام و استحكام باال و خواص الكتريكي
خوبي داشته باشند .به طوركلي ويژگيهاي مهم نانوحسگرها؛ انتخابگري باالتر ،حساسيت زيادتر ،ابعاد كوچكتر و قيمت ارزانتر
هستند .نانوحسگرها به طور ذاتي كوچكتر و حساستر از ساير حسگرها ميباشند و اين ظرفيت را دارند كه قيمت تمام شده آنها
كمتر از قيمت تمام شده حسگرهاي موجود در بازار باشد (.خضري )1396 ،حسگرها ميتوانند اقدامات مختلف در زمينه درجه
حرارت ،تعداد ضربان قلب ،تنفس ،ترشح و تعرق ،انجام دهند .حسگرهاي شيميايي كه براي مثال مولكولهاي نشان دهنده
هيجان مانند نيتروژن مونو اكسيد را در عمل بازدم رهگيري ميكنند ،از آن جمله اند(.آلتمن)1390،
از مهمترين ويژگي هاي آشكارساز مواد منفجره ،استفاده از مقادير كم مواد منفجره در كاربردهاي ميداني ،حد تشخيص،
حساسيت ،گزينش پذيري و پايين بودن هزينه آن ميباشد .حساسيت و گزينش پذيري باال همراه با قابليت توليد انبوه به دليل
هزينه پايين از جمله ويژگي هايي قابل انتظار از نانو حسگرها است .براي اجراي مداوم و پيوسته عمليات آشكارسازي ،حسگر بايد
در دماي معمول داراي پاسخ سريع و برگشت پذير باشد .حسگرهاي مبتني بر نانو علم چشم انداز روشني را براي دستيابي به اين
موارد مهم ارائه ميدهند( .نجفي)1390،
غبار هوشمند در واقع حسگر(سنسور) بسيار پيشرفتهاي است كه در سال  1999در آمريكا ساخته شده است .عموماً اين غبارها
از پنج بخش اصلي تشكيل شدهاند كه شامل كنترلر ،گيرنده و فرستنده ،حافظه خارجي ،منبع تغذيه و حسگر هستند .اين
حسگرها را ميتوان نانوكامپيوترهاي بسيار كوچك و سبكي دانست كه قادرند ساعتها در هوا معلق مانده و داده هاي حاصل از
پردازش خود روي دما ،فشار ،رطوبت ،ميزان مواد شيميايي موجود ،نور و صداي محيط اطراف خود را تا فاصله  20كيلومتري
مخابره كنند و امكان پايش مستمر وضعيت آلودگي هوا را در يك منطقه خاص فراهم آورند .اين حسگرها در صورت نزديك
شدن به هم قادرند يك شبكه موقت محلي ايجاد كرده و با هم تبادل اطالعات نمايند و امكان تحليل دقيقتر وضعيت آلودگي
هوا را فراهم كنند .امكان استفاده از غبار هوشمند به عنوان ابزار جاسوسي و كسب اطالعات نظامي وجود دارد(.قراتپه)1387،

شکل :2نمونه ای از غبار هوشمند به همراه حسگر

 نانو فنآوری و پوشش حفاظتی:محققان زيادي در مورد الياف نانولوله كربني تحقيق ميكنند .از ويژگي هاي الياف نانولوله كربني اين است كه داراي هدايت
الكتريكي و حرارتي باال ،ساختار فيبري شگفت انگيز ،مقاومت مكانيكي باال(استحكام كششي در حدود  13-53گيگاپاسكال) و
غيره ميباشد .الياف نانولوله كربني حتي از تار عنكبوت و كوالر هم محكمتر است .استحكام الياف نانولوله كربني  17برابر
استحكام الياف كوالر(كه در جليقه هاي ضد گلوله مورد استفاده قرار ميگيرد) ميباشد و  20برابر استحكام سيم فوالدي با وزن

مشابه است .البته خواص فيزيكي آنها با توجه به ساختارشان به چينش شش ضلعي ها و تعداد ديواره هاي تشكيل دهنده آن ها
بستگي دارد (.اسماعيلي )1389،و( چوو )2012،
بر اساس نظريه پروفسور ليانگ چي ژانگ اگر از كليه خواص نانولوله هاي كربني در طراحي و ساخت مواد و ساختارهاي ضد گلوله
استفاده شود ،مقاومت بالستيك جليقهها پيشرفت زيادي خواهد كرد.
اگر بتوان لباسهاي سربازان را به گونهاي ساخت كه در تماس با آب نه تنها آب به داخل آن نفوذ نكند بلكه با سر خوردن از روي
لباس آلودگيهاي آن را هم با خود ببرد ،آنگاه ميتوان انتظار داشت كه كارايي سربازان افزايش يابد .براساس گفته دانشمندان
آكادمي علوم چين ميتوان به كمك نانوتكنولوژي خاصيت ضد آب و ضد چربي را در الياف هاي ابريشم ،پشم و كتان به وجود آورد.
البسه ضد آب توليد شده بر اساس روشهاي مرسوم ضد آب سازي ،زبر بودهاند .اما با بكارگيري اين روش جديد ،ديگر ابريشم
خاصيت نرم بودن خود را از دست نميدهد(.صميمي فرد)1392 ،
 کاربردهای فنآوری نانو در طب نظامیاز نانوذرات نقره و مس و همچنين از نانو ذرات كيتوزان مي توان در ساخت باندهاي پزشكي كه باعث افزايش سرعت ترميم و بسته
شـدن زخم ها ميشوند ،استفاده كرد .همچنين با استفـاده از نانو ذرات كيتوزان ميتوان باعث كاهش عفونت باكتريـايـي در محل
زخم هاي ناشي از جراحات جنگي شد(.دووتا )2013،و(چوو )2014،پـودر نانوفلكس محصول مجاز ديگري براي درمان اينگونه
جـراحـات است كه تركيبي از دو نانو ماده ميباشد كه براي زخم هاي تازه و باز استفاده ميشود و باعث پر شدن فضاي زخم و
چسباندن حاشيه هاي زخم به يكديگر و افزايش سرعت التـيـام ميگردد(.فيتگرالد )2009،
يكي از مهم ترين علل مرگ در عمليات هاي نظامي خونـريـزي شديد و غير قابل كنترل در اثر شدت جراحات وارده ميباشد كه
گاهي تا  83درصد موارد مرگ سربازان در ميدان جنـگ را شامل ميشود .امروزه ميتوان با استفاده از دانش نانو شبه پالكتي از
نانوذرات پلي استيلن و آلبومين سرم گاوي تهيه كرد كه باعث ايجاد لخته هاي سريع در مسير خونريزي و به دنبال آن بند آمدن
خونريزي شود .همچنين آزمايشات متعدد در مـدل هاي حيواني نشان داده كه نانوپالكت ها در قطع و بند آمـدن خونريزي موثر
ميباشند(.آنسلمو )2014،
آسيب سلول هاي عصبي در جراحات جنگي يكي از پايدارتريـن عوارض جنگ محسوب ميگردد كه همواره يكي از چالش هاي طب
نظامي بوده است ،كه با استفاده از فنآوري نانو مـيتـوان نانوپروتئين هاي ابريشمي را در يك چهارچوب هيدروژلـي بـه منظور ترميم
آسيب هاي عصبي محيطي بوجود آورد كه در طوالني مدت باعث بهبود سلول هاي عصبي ميگردد ( وانگ )2013،
همچنين شكستگي ها و جراحات و صدمات وارده به استـخـوان در طي جنگ كه يكي از بدترين عوارض محسوب ميگـردد را
ميتوان با استفاده از نانوتيوب هاي كربن كه داراي استحـكـام بسيار زيادي در بافت استخوانياند تا حد زيادي مرتفـع كـرد(.مارتينز
)2013،
اخيرا لباسهايي توليد شده است كه به شرايط مختلف آب و هوايي حساسند و به سيستم هاي اطالعاتي متصل ميشوند تا عاليم
حياتي را كنترل كنند ،همچنين اين لباسها قادر به ترشح مواد دارويي هستند و جراحات را محافظت ميكنند .گونهاي ديگر از اين
مواد براي كشف آسيب هاي وارده به بدن به صورت خودكار عمل خواهد كرد .براي مثال به كمك اين مواد شكستگي استخوانها را
بسرعت شناخته و گچ گيري متداول امروزه را انجام ميدهند .بطور كلي گروه بي شماري پارچه هاي قابل تنفس ،ضد آب و لكه با
كنترل منافذ و ناهمواري هاي سطح آن در حد اندازههاي نانو از مواد پليمري و غيرآلي ساخته شده اند(.محمود خواه)1397 ،
 نتیجه گیری و پیشنهاداتپايه ريزي علوم و فناوري نانو ،در صنعت و بخش نظامي نه فقط براي كشورهاي صنعتي پيشرفته ،بلكه بيشتر از آنها ،براي كشورهاي
در حال توسعه نظير ايران مي بايست به مثابه يك اولويت درجه اول ملي تلقي شود .اكنون كه مبحث ايجاد و انكشاف نانوفناوري در
ايران گشوده شده است ،برنامه ريزي موزون و سنجيده در اين مورد مي تواند منجر به پيشرفت اين رشته در كشور شده و اين امر بي
شك ثمرات اجتماعي و اقتصادي مطلوب خود را به همراه خواهد داشت .كاربرد نظامي فناوري نانو در توليد و توسعه ادوات و
تجهيزات نظامي در زمره كاربردهاي دوگانه نظامي است كه هم ميتوان از آن ،در كاربردهاي مشروع چون مقاوم كردن پوشش نظامي
رزمندگان يا حسگرهاي نانو كه قابليت تفكيك ميان رزمندگان و غير رزمندگان را افزايش ميدهند ،استفاده كرد و هم در كاربردهاي
غيرمشروع ،چون استفاده در ساخت تسليحات بيولوژيك و هستهاي بهره برد .بنابراين فنآوري نانو نظامي ميتواند ابعاد مختلف
امنيتي ،پدافندي ،راهبردي و توسعهاي را براي يك كشور به همراه داشته باشد كه در صورت فقدان آن ،خسارات وسيع و جبران
ناپذيري به بار ميآيد .عمده نگراني ها راجع به استفاده از سالح هاي نانوفناوري در صحنه مخاصمات ،قابليت آن براي تأثيرات سوء بر
انسان و محيط زيست است .در اين زمينه بايد استفاده از نانومواد غيرارگانيك و مهندسي شده همچون تيتانيوم دي اكسيد در توليد
و توسعه ادوات و تجهيزات نظامي را كه در بسياري از موارد ،سمي بودن آن ها براي انسان و محيط زيست آشكار شده است ،به
حداقل رساند و به جاي آن بر نانومواد ارگانيك تكيه كرد.
با توجه به گستردگي نانوتكنولوژي و كمترين استفاده از آن در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي پيشنهاد مي گردد در نيروهاي
مسلح و به خصوص در مراكز علمي و دانشگاهي آنها ،به جذب دانشجو در اين رشته و ايجاد مراكز نانوتكنولوژي نظامي نيز اهتمام
كافي شود تا ان شااله حاصل آن تقويت هرچه بيشتر نيروهاي مسلح چه در آفند و چه در پدافند باشد.

