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نانو تکنولوژی نظامی
روح اله عبداللهی ،1مهدی ابراهیمیان ،2نیما رستمی
دریافت مقاله99/01/08 :

پذیرش مقاله99/02/12:

چكيده
فناوری نانو واژهای است کلی که به تمام فناوریهای پیشرفته در عرضه کار با مقیاس نانو اطالق میشووود.
طراحووی سیسووت های مووورد اسووتداده در مانیتورینوو

موشوو ی بهتوور شووده و ترکیوو

نووانوت نولوژی و

می روال تروم انی ال کنترل سیست های دفاع موش ی را بهصورت پیشرفته فراه میکند .استداده در ماهواره،
کشتی ،زیردریایی ،ماشینهای آتشبار ،آش ارسازی عوامل جن نوین ،بیونانوابزار ،رایانهها و رباتهای بسیار
کوچک ،نانو کاتالیزورها ،نانولولههای کربنی ،گرافن ،اسمبلرها و خود همانندسووازها ،نووانو کامپوزیتهووا ،نووانو
ذرات مغناطیسی ،مواد مندجره قدرتمند نانو ساختار (فناوری آیروژل) ،نانو رباتها در سلولها و غیره از دیگر
کاربردهای نانوت نولوژی نظامی میباشد .خطرات نانوت نولوژی گستره وسیعی از جمله آلودگی محیطزیست
و افزایش عدم تعادل و جابجایی نیروی کار ،ریز گردها ،مخاطرات ثانویه نانواسمبلرها و خووود همانندسووازها،
هوش مصنوعی با قابلیت انسانی ،صنایع رباتیک از نانومقیاس تا ماکرو مقیاس ،محصوالت ابر خودکار و نووانو
ابزارهایی که در بدن انسان ب ار میروند ،را در بردارد .از دیدگاه امنیت بینالمللی ،در نظوور گوورفتن خطوورات
جدیدی که برای کنترل تسلیحات و قوانین بینالمللی جنگی به وجود میآید ،به خطر افتادن ثبووات بووا انجووام
مسابقات تسلیحاتی و گسترش آن و خطراتی که این فناوری برای انسووان و محیطزیسووت دارد ،نیووز قابوولذکر
میباشد .در این مقاله ابتدا فناوری نانو معرفیشده و سپس تحقیقات علمووی بوورای بووه خوودمت گوورفتن آن در
عرصه نظامی ،کاربردهای بالقوه نظامی ،تسلیحات شیمیایی ،می روبی و هستهای ،نووانوت نولوژی ،قابلیتهووای
حداظتی نانوت نولوژی مول ولی ،روی رد سیست بینالمللی در رابطه با محدودیتهای فناوری نانو در بخووش
نظامی به همراه پیشنهادهایی جهت کنترل تسلیحات نانو فناوری نظامی ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :نانوتکنولوژی ،مانیتورینگ ،میکروالکترومکانیکال ،نانولولههای کربنی ،نانو مغناطیس.
 .1مدرس دانشگاه حضرت امیرالمومنین (ع) ،اصدهان (نویسنده مسئول) rabdolahi1313@gmail.com

 .2مدرس دانشگاه حضرت امیرالمومنین (ع) ،اصدهان.
 . 3باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران louipasteur3003@gmail.com
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مقدمه
فناوری نانو ی ی از رشتههای نوین است که با کمک علومی مانند مهندسی ،علوم پایه ،پزش ی و
حصول بهرهوری بیشتر و صرف انرژی کمتر ،موج

توسعه پایدار نظام اقتصادی کشورها شده

است .طبق برآورد دانشگاه صنعتی سلطنتی مهندسی انگلستان ،فناوری نانو از توان ایجاد تغییر
بنیادین در بسیاری از زمینهها ازجمله صنایع نظامی ،فناوری اطالعات ،پزش ی و مسائل مربوط به
پزش ی برخوردار است (تدینی.)258:1395،
فناوری نانو یک مبحث میانرشتهای است که با استداده از ویژگیهایی بووا کیدیتهووای متدوواوت در
مقیاس نانو ،کوچکسازی مؤثر قطعات و استداده از پردازشهای مول ولی ،مانند آنچووه در زنوودگی
هست ،پیش بهسوی تولید اجسامی مستح تر ولی سبکتر ،سلولهای خورشیدی ت وووین یافتووه،
رایانههای کوچکتر با سرعت فزاینده و با قدرت نمایش هوش مصوونوعی ،نووانو ابووزار ،رباتهووای
کوچک و بزرگ مستقل همراه است (آلتمن.)1390:4،1
نانوت نولوژی نظامی ،ی ی از انواع حضور فناوریهای نو در فضای مخاصمات مسوولحانه بووا توویثیر
فزاینده آن بر تمامی جنبههای علوم و صنایع نظامی تلقی میشود .کوواربرد نووانوت نولوژی بووهعنوان
ی ی از فناوریهای نوین به حدی در حوزههای امنیتی  -دفاعی در حال گسترش اسووت کووه از آن
بهعنوان انقالب صنعتی نوین در عرصه بازدارندگی نامبرده میشود.
گسترش نانو ال تریک ام انی ایجاد میکند که بشر بیشتر بر اطالعات احاطه داشته باشد و درنتیجه
مانورهای نظامی قدرت و دقت بیشتری پیدا میکنند .افزایش استداده از سیست اتوماسیون روباتها
ضعف بشر را در امور نظامی جبران میکند و از خطرات احتمالی میکاهد و عمل وورد ماشووینهای
نظامی را بهتر میکند .سیست های نانو ت نولوژی به میزان زیادی از وزن هواپیماهای بدون سرنشین
ک و میکنوود ،درنتیجووه هواپیماهووا میتواننوود میموریتهووای طوووالنیتری انجووام دهنوود و چوواب ی
هواپیماهای جنگی در مانورها بیشتر میشود .هواپیماهای جنگی آینده به خلبان مت ی نیستند و این
باعث میشود اثربخشی میموریتها افزایش یابد .درواقع نانوفنّاوری نظووامی بووه معنووی وزن سووبک،
قدرت باال و عمل رد بهتر برای ماشینهای جنگی و میموریتهای نظووامی اسووت ،توسووعه فنوواوری
نانو ،سیست های نظامی را کمتر به استداده از نیروی جسمانی بشر نیازمند میسازد همووین موضوووع
احتمال ش ست و ریسک را پایین میآورد (تدینی.)31:1395،
1. Altmann
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کاربردهای فناوری نظامی نانو عمدتاً در کاربردهای پشتیبانی و لجستی ی این فناوری مشهود است
بهگونهای که این کاربردها جنبه آفندی ندارند بل ه بیشتر برای حداظت از سربازان خودی ،تحوور
پذیری بیشتر وسایل نقلیه نظامی یا مقاومت بیشتر ادوات زرهی در برابر حرارت استداده میشوووند.
ازجمله میتوان به کاربرد فناوری نانو در تولید مووواد و عناصوور پرتوووزا کووه از قابلیوت بوواالتری در
احتراق ،پیشرانش و اندجار نسبت به مواد و عناصوور عووادی پرتوووزا برخوردارنوود یوا در پودرهووای
فلزات مانند آلومینیوم که بووهعنوان عووایق بوورای تجهیوزات نظووامی بووه کووار میرونوود ،اشوواره کوورد
(هیتوشی.)146 :2014،1
از دیگر کاربردهای نانوت نولوژی در عرصههای نظامی؛ بهبود حسووگرها کووه حساسویت در مقابوول
حمووالت موش و ی ،بیولوووژی ی و ش ویمیایی را افووزایش میدهوود .همچن وین طراح وی سیسووت های
مورداستداده در مانیتورین

موش ی بهتوور شووده و ترکیو

نووانوت نولوژی و می روال تروم انی ووال

کنترل سیست های دفاع موش ی را بهصورت پیشرفته فراه میکنوود ،اسووتداده در موواهواره ،کشووتی،
زیردریایی ،ماشینهای آتشبار ،آش ارسازی عوامل جن

نوین ،بیو نانو ابزار ،رایانهها و رباتهای

بسیار کوچک ،نانو کاتالیزورها ،نانولولههای کربنی ،گوورافن ،اسومبلرها و خووود همانندسووازها ،نووانو
کامپوزیتها ،نانو ذرات مغناطیسی ،مواد مندجره قدرتمنوود نووانو سوواختار (فنوواوری آیوروژل) ،نووانو
رباتها در سوولولها بوورای عموول بوور روی  ،DNAترکیو

پووروتئین و غیوره از دیگوور کاربردهووای

نانوت نولوژی نظامی میباشد (کریشنا.)110 :2010،2
نانو حسگرها که اندازهشان از  100نانومتر فراتر نمیرود برمبنای نانو مواد و نانو سیست ها ،انقالبی
نوین در عرصه امنیت فضای مخاصماتی برای طرف استدادهکننده از آن ایجوواد کردهانوود ،بهگونووهای
که قابلیت شناسایی و ردیابی عناصر و تجهیزات نظامی دشمن را بووه طوورز مطمووئن و سووریع بوورای
طرف بهکارگیرنده آن فراه ساخته است (بون ا.)232 :2015،3
از نانو حسگرها عمدتاً در سامانههای راداری برای بهبود پوشش دادن مناطقی که در شعاع عمل رد
آنها قرار دارند ،کشف و رهگیری مواد رادیواکتیو یا شیمیایی ،فراه کردن ام ان ارتباط در زنجیره
ارتباطی ،مشخص کردن اهداف موردنظر برای سایر یگانها و واحدها برای آتشووباری و کمووک بووه
کنترل جمعیتها با هدایت آنها بهسوی مسیری مشخص استداده میشود (افتخاری.)197 :1387،
1. Hitoshi
2. Krishna
3. Bonča
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اگرچه فناوری نانو ام انات بسویار خوووب و کوواربردی در بسویاری از زمینووهها فووراه مینمایود و
تردیدی وجود ندارد که نووانو فنوواوری باعووث بهبووود قابلیتهووا در بسویاری از کاربردهووای نظووامی
میگردد ،بااینحال بهطور تصادفی یا عمدی خطرات بووالقوهای نیوز بووه وجووود مویآورد .خطوورات
نانوت نولوژی گستره وسیعی ازجمله آلودگی محیطزیست و افزایش عدم تعادل و جابجایی نیروی
کار ،ریز گردها ،مخاطرات ثانویه نانو اسمبلرها و خووود همانندسووازها ،هوووش مصوونوعی باقابلیوت
انسانی ،صنایع رباتیک از نانومقیاس تا ماکرو مقیاس ،محصوالت ابر خودکار و نووانو ابزارهووایی کووه
در بدن انسان ب ار میروند را در بردارد ،حتی اگر تنها پیشرفتهای تدریجی حاصوول از تحقیقووات
آزمایشگاهی اخیر را در نظر بگیری همچنان این خطرات وجود دارد .از دیدگاه امنیوت بینالمللوی،
در نظر گرفتن خطرات جدیدی که برای کنترل تسلیحات و قوووانین بینالمللوی جنگوی بووه وجووود
میآید ،به خطر افتادن ثبات با انجام مسابقات تسلیحاتی و گسترش آن و خطراتی که ایون فنوواوری
برای انسان و محیطزیست دارد ،نیز قابلذکر میباشد (تدینی.)266:1395،
مبانی نظری
تعریف نانو فناوری:

فناوری نانو واژهای است کلی که به تمام فناوریهای پیشرفته در عرضه کار با مقیاس نانو اطالق
میشود که اولین بار توسط نوریو تاینگوچی استاد دانشگاه توکیو در سال  1974بر زبانها جاری
شد .معموالً منظور از مقیاس نانو ،ابعادی در حدود  1تا  100نانومتر میباشد( .رامسدن)4 :2009،
اندازه ذرات در فناوری نانو بسیار مه است ،چراکه در مقیاس نانویی ،ابعاد ماده در خصوصیات
آن بسیار تیثیرگذار است و خواص فیزی ی ،شیمیایی و بیولوژی ی تکتک ات ها و مول ولها با
خواص توده ماده متداوت است .فناوری نانو فرایند دستکاری مواد در مقیاس اتمی و تولید مواد
و ابزار ،بهوسیله کنترل آنها در سطح ات ها و مول ولهاست .درواقع اگر همه مواد و سیست ها
ساختار زیربنایی خود را در مقیاس نانو ترتی

دهند؛ آنگاه تمام واکنشها سریعتر و بهینهتر

صورت میگیرد و توسعه پایدار پیشگرفته میشود .ازجمله دستاوردهای فراوان این فناوری
کاربرد آن در تولید ،انتقال ،مصرف و ذخیرهسازی انرژی با کارایی باالست که تحول شگرف را در
این زمینه ایجاد میکند .ازاینرو متصدیان و محققان علوم نانو در تالشاند تا با استداده از این
فناوری به آسایش و رفاه بیشتر در درون و برون ساختمان با یافتن طبقه جدیدی از مصالح
ساختمانی با عمل رد باال و صرفهجویی در هزینهها بخصوص در مصرف منابع انرژی و درنهایت

نانو ت نولوژی نظامی

به توسعه پایدار دست یابند .فناوری نانو منجر به تغییرات شگرف در استداده از منابع طبیعی،
انرژی و آب خواهد شد و پساب و آلودگی را کاهش خواهد داد (عابدینی.)2 :1392،
هدف نهایی نانو فناوری ،کنترل تکتک ات ها و مول ولها میباشد تا بتوان به کمک آن ،تراشههای
رایانهای سایر ادوات را تولید کرد که هزاران بار کوچکتر از ادوات فعلی باشند .از طرفی
نانوت نولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاهها و سیست ها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و
بهرهبرداری از خواص و پدیدههای نوظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافتهاند
(شجاع.)237 :1388،
از همین تعریف ساده برمیآید که نانوت نولوژی یک رشته جدید نیست ،بل ه روی ردی جدید در
تمام رشتههاست .برای نانوت نولوژی کاربردهایی را در حوزههای مختلف از غذا ،دارو ،تشخیص
پزش ی و بیوت نولوژی تا ال ترونیک ،کامپیوتر ،ارتباطات ،حملونقل ،انرژی ،محیطزیست ،مواد،
هوافضا و امنیت ملی برشمردهاند .کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی،
سیاسی و حقوقی آن ،این فناوری را بهعنوان یک زمینه فرا رشتهای و فرا بخش مطرح نموده است
(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.)268 :1387،
بهطورکلی میتوان سه تعریف را برای نانو فناوری بیان نمود:
 -1توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی ،مول ولی و یا ماکرو مول ولی در مقیاس اندازه  1تا
 100نانومتر.
 – 2خلق و استداده از ساختارها و ابزار و سیست هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها،
خواص و عمل رد نوینی دارند.
 – 3توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی (کنعانی.)68 :1386،
تاریخچه نانوتکنولوژی نظامی

شصت سال پیش ریچارد فاینمن ،1متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل ،در سخنرانی
معروف خود در سال  1959با عنوان "آن پایین فضای بسیاری هست"2به بررسی بعد رشدنیافته
عل مواد پرداخت .وی در آن زمان اظهار داشت“:اصول فیزیک تا آنجایی که من توانایی فهمش را
دارم ،برخالف ام ان ساختن ات به ات مواد ،حرفی نمیزنند ”.او فرض را بر این قرار داد که اگر

1. Richard Feynman
2. There is plenty of room in the bottom
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دانشمندان فراگرفتهاند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازهها را با مقیاسهای کوچک بسازند،
پس ما خواهی توانست که آنها را کوچک و کوچکتر کنی  .درواقع آنها به مرزهای حقیقیشان
در لبههای نامعلوم کوانتوم نزدیک خواهند بود بهطوریکه یک ات را در مقابل دیگری بهگونهای
قرار دهی که بتوانی کوچکترین محصول مصنوعی و ساختگی مم ن را ایجاد کنی ( .تهمتن،
)81-80 :1395
فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی و پدیدهای عظی میباشد که در تمامی گرایشهای علمی
راه یافته است تا جایی که در آینده برتری نظامی ،وابسته به این تحول خواهد بود .آمری ا مانند
دیگر زمینههای نظامی بیشترین تالش را در این راستا انجام داده است .این کشور در سالهای اخیر
تحقیق و توسعه نظامی خود را روی این فناوری به میزان چشمگیری افزایش داده است.
سرمایهگذاری وزارت دفاع آمری ا در سال مالی  1999روی علوم و فناوری نانو به  70میلیون دالر
رسید که  50میلیون دالر آن به نانو ال ترونیک تعلق داشت.
گرچه فلسده اولیه توسعه فناوری نانو در صنایع نظامی برای استداده در نبردهای شهری تنظی شده
بود اما با تیثیر فزاینده آن بر تمامی جنبههای علوم و صنایع نظامی ،اینک در تمامی انواع
مخاصمات مسلحانه به کار میرود .بدون شک ،کاربرد فناوری نانو نظامی در سالیان گذشته،
موج

تلدات عمده غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی شده است (تدینی.)257:1395،

تقریباً نیمی از محصوالت دارویی در  10تا  15سال آینده مت ی به نانوت نولوژی خواهد بود و
کاتالیستهای نانو ساختاری در صنایع پتروشیمی استداده میشوند .همچنین نانوت نولوژی موج
توسعه محصوالت کشاورزی در آینده نزدیک خواهد شد (حسینی نس  20 :1395،و .)40
در ش ل  1طرح کلی یک سیست مدهومی برای فناوری نانو و کاربردهای نانوت نولوژی آمده
است .بخشی از این تیثیرات و کاربردهای نانوت نولوژی به شرح زیر میباشد:
 -1تولید مواد و محصوالت صنعتی
 -2نانوت نولوژی در پزش ی و بدن انسان
 -3دوامپذیری منابع کشاورزی ،آب ،انرژی ،مواد و محیطزیست پا
 -4فناوری نانو در هوا و فضا
 -5کاربرد نانوت نولوژی در صنعت ال ترونیک (ترانزیستورهای تک ال ترونی نانو ،پروپهای در
مقیاس نانو ،حافظه فرو ال تری ی و )...

نانو ت نولوژی نظامی

 -6کاربرد ریز ذرهها در صنایع نظامی و امنیت ملی
 -7نانو فناوری مول ولی
 -8بیو نانوت نولوژی (آلتمن 35 :1390،و .)44

ش ل  :1طرح کلی یک سیست مدهومی برای فناوری نانو (رافی)181 :2010،

کاربردهای نظامی نانو فناوری:

تحقیق و توسعه نظامی در زمینه نانو فناوری به مدت سه دهه با سرعتی آرام و ک وبیش همگام با
فعالیتهای غیرنظامی پیش رفته است .اولین تالشها برای دسترسی به مقیاس نانو سه دهه پیش
در زمینه می روال ترونیک توسط آمری ا شروع شد .با اختراع اولین سری می روس وپهای پروپی
روبشی ،تحقیق و توسعه نظامی در اواخر سالهای  1980مورد توجه زیاد قرار گرفت و با به
خدمت گرفتن علوم پایه ،م انیک ،اپتیک و ال ترونیک پیشرفتهای زیادی در این زمینه صورت
گرفت (آقایی 1388:2 ،و  )3که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 لباسهای مقاوم به تغییر دما روکشهای مقاوم با استداده از نانو ذرات دوربینهای کوچک سالحهای ارزان ،کوچک و مؤثر مواد فوتونیک تهیه شیشههای مقاوم به ضربه تغییر ش ل اشیاء ،بهعنوانمثال پارچه زرهپوش -پوششهایی که نابود نمیشوند (نیازی به رن آمیزی ندارند)
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 پوششهای نامرئی کمکهای فوری پزش ی هواپیمای سبکتر و سریعتر که از سوخت کمتر استداده میکنند زیردریاییها و هواپیماها که توسط رادار شناسایی نمیشوند نانو کامپوزیتها نانو ذرات مغناطیسی مواد مندجره -الكترونيک ،فوتونيک و مغناطيس:

در نانوفنّاوری تغییر در فاصله بین ات های ذرات و هندسه ذرات روی خواص ال ترونی ی ماده
ه تیثیرگذار است .وقتی اندازه ذرات کاهش مییابد ،پیوندهای ال تری ی در فلزات ظریفتر
میشوند .کمیت ال ترونی ی که راحتتر در دسترس میباشد ،پتانسیل یونیزاسیون است .مطالعات
نشان دادهاند که پتانسیل یونیزاسیون در اندازه دانههای کوچک (ذرات ریزتر) بیشتر است ،یعنی با
افزایش اندازه ذرات پتانسیل یونیزاسیون آنها کاهش مییابد .افزایش نسبت سطح به حج و
تغییرات در هندسه و ساختار ال ترونی ی تیثیر شدیدی روی فعلواندعاالت شیمیایی ماده
میگذارد و برای مثال فعالیت ذرات کوچک با تغییر در تعداد ات ها (و درنتیجه اندازه ذرات) تغییر
میکند (غالمعلی قمشه زاده.)5 :1387،
در می روال ترونیک نانو فناوری به کاهش اندازه قطعات و سپس از اصول جدیدی چون
نانولولهها و مول ولهای زیستی استداده میکند .وسایل ال ترونی ی جدید ،مدارهای کوچکتر و
سریعتر با مصرف خیلی کمتر میتوانند با کنترل واکنشها در نانو ساختار بهطور همزمان به دست
آیند.
صنعت ال ترونیک در تجاریسازی فناوری نانو پیشگام است .نانو ال ترونیک شامل نیمههادیهای
کمتر از  90نانومتر ،اش ال جدیدی از حافظههای دارای نیمههادی ،حافظههای اطالعاتی نانو
ال تروم انی ی ،نمایشگرهای آلی ،نمایشگرهای نشر میدانی ،نانولولههای کربنی ،حسگرهای
مختلف و پارهای از ادواتی که اکنون در حال ساخت برای بهکارگیری در ابزارآالت ال ترونی ی
است ،میباشد .بازار نانو مواد و نانو ابزار مورداستداده در تولید این تجهیزات  108میلیارد دالر

نانو ت نولوژی نظامی

بوده که از این رق  10درصد آن مربوط به نانو مواد ،ابزارها ،تجهیزاتی مانند لیتوگرافی
ماوراءبندش دور ،لیتوگرافی چاپ نانو ،کاتالیستها و نانوسی ها است (آلتمن.)115 :1390 ،
وجود یک سری مختصات ویژه نانولولههای کربنی ،آنها را به انتخاب ایده آلی برای بسیاری از
کاربردها تبدیل کرده است .تقریباً تمام مقاالت بهطور ضمنی به کاربرد نانولولهها و بهرهبرداری
تجاری از آنها در آینده اشاره دارند .آینده کاربرد نانولولهها در بخش ال ترونیک روشن است؛
خواص ال تری ی و پایداری شیمیایی بیبدیل نانولولهها بهطور قاطع ما را به سمت استداده از این
خواص سوق خواهد داد .نانولولهها در آستانه کاربرد در ترانزیستورهای سریع هستند ،اما آنها
هنوز ه در اتصاالت داخلی استداده میشوند .بسیاری از طراحان دستگاهها تمایل دارند به
پیشرفتهایی دست یابند که آنها را به افزایش تعداد اتصاالت داخلی دستگاهها در فضای
کوچکتر ،قادر نماید .ترانزیستورهای ساختهشده از نانولولهها دارای آستانه میباشند (یعنی
سیگنال باید از یک حداق ل توان برخوردار باشد تا ترانزیستور بتواند آن را آش ار کند) که
میتوانند سیگنالهای ال تری ی زیر آستانه را در شرایط اختالل ال تری ی یا نویز آش ار و ردیابی
نمایند .همچنین ازآنجاییکه ضری

تحر  ،شاخص حساسیت یک ترانزیستور برای کشف بار یا

شناسایی مول ول مجاور میباشد ،لذا ضری
خوب کار کند .ضری

تحر

تحر

مشخص میکند که قطعه تا چه حد میتواند

تعیین میکند که بارها در یک قطعه چقدر سریع حرکت میکنند و

این نیز سرعت نهایی یک ترانزیستور را تعیین مینماید.
(مالئی)117 :1395 ،
اثرات کوانتومی بر مقیاسهای پایین حاک خواهد بود ولی میتوان بهصورت هدفمند از آنها
استداده نمود .ابزارهایی که از اسپین ال ترون استداده میکنند ،میتوانند با صرف نیروی کمتر،
سرعت بیشتری داشته باشند .در راستای کاهش ابعاد ،به کمک نانو فناوری نهتنها میتوان قطعات
کوچکتری چون ترانزیستورها را ساخت ،بل ه تشدیدکنندههای م انی ی برای پاالیهها در
فرکانسهای گیگاهرتز نیز فراه میسازد.
برخی از کاربردهای دیگر نانو فناوری در صنعت ال ترونیک عبارتاند از:
 تسلط اطالعاتی از طریق نانو ال ترونیک پیشرفته بهعنوان یک قابلیت مه نظامی. ام ان آموزش مؤثرتر نیرو به کمک سیست های واقعیت مجازی پیچیدهتر حاصله از ال ترونیکنانو ساختاری.
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 استداده بیشتر از اتوماسیون و رباتیک پیشرفته برای جبران کاهش نیروی انسانی نظامی.کاهش خطر برای سربازان و بهبود کارایی خودروهای نظامی. دستیابی به کارایی باالتر (وزن کمتر و قدرت بیشتر). تعداد دفعات نقص فنی کمتر و هزینه کمتر در عمر کاری تجهیزات نظامی. ال ترونیک پیشرفته برای مهمات هوشمند (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:1387،)269
برمبنای تقسی بندی آلتمن ،عمده استداده از نانو فناوری در صنایع نظامی هستهای شامل موارد زیر
میباشد:
 -1سامانههای کم ی :سالحهای هستهای ،ام انات پیچیدهای برای هدایت ،ایمنی ،امنیت و
ترکی

شدن دارند که شامل؛ حسگرها ،قدلهای م انی ی ،مدارهای ال ترونی ی و ال تری ی و

غیره میشود .فناوری نانو ،کوچکسازی بیشتر و ی پارچگی بهتر چنین حسگرهایی را با عوامل
قدل نوری و ال ترونی ی تسهیل میکند( .شجاع)243 :1388،
 -2مدلسازی رایانهای سالحهای هستهای :در عصر حاضر و با توجه به توسعه ابررایانهها ،از این
ابزار در فرآیندهای مختلف نظامی هستهای بهویژه شبیهسازیهای سالحها و فرآیندهای هستهای
استداده میشود .مدلسازی رایانهای سالحهای هستهای به معنای بهکارگیری ابررایانهها که در آن از
تراشههای نانو استدادهشده و بهمنظور شبیهسازی استداده از سالحهای هستهای در رخداد هستهای
مانند زمستان هستهای ،از زمان انبار تا اصابت آن به هدف است.
 .3سالحهای هستهای بسیار کوچک :مخربترین نوع کاربرد نانو فناوری در صنایع نظامی
هستهای در تولید و توسعه سالحهای هستهای کوچک است (تدینی.)265 :1395،
نانو ذرات مغناطیسی از اهمیت زیادی برای محققان در دامنه وسیعی از علوم مختلف ازجمله؛
سیاالت مغناطیسی ،زیست پزش ی ،تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ،خازنها و ذخیره
اطالعاتی برخوردار میباشد .کاربردهای نانو ذرات مغناطیسی در زمینههای عنوانشده بهطور
خیلی زیاد وابسته به پایداری ذرات تحت شرایط مختلف است .نانو ذرات مغناطیسی به دلیل
ویژگیهایی مانند سطح ویژه بزرگ و جداسازی ساده با میدان مغناطیسی خارجی ،کاربردهای
متنوعی پیداکردهاند .بهطور خالصه ،عموماً نانو ذرات مغناطیسی حاوی عناصر مغناطیسی مانند
آهن ،کبالت ،نی ول و ترکیبوات شویمیایی آنها هستند (یلداگرد.)41 :1391 ،

نانو ت نولوژی نظامی

در نانوفنّاوری پیچیدهترین تیثیر اندازه ذرات ،تیثیر بر خواص مغناطیسی ماده است .یک ماده
تودهای فرو مغناطیس با حوزههای مغناطیسی که هرکدام حاوی هزاران ات هستند ،شناخته
میشود .در یک حوزه مغناطیسی جهت چرخش ال ترونها ی سان است ،اما حوزههای مغناطیسی
متداوت ،جهات چرخش متداوتی دارند .تغییر فاز مغناطیسی وقتی رخ میدهد که یک میدان
مغناطیسی بزرگ ،تمام حوزههای مغناطیسی را یک جهت کند .بهعنوانمثال در مورد نانو ذرات،
حوزههای مغناطیسی مشخصی دیده نمیشود .بنابراین تصور میشود که در این مواد سیست های
ساده تری وجود خواهد داشت اما در حقیقت چیزی برع س این موضوع وجود دارد .ذرات
مغناطیسی کوچک و حتی جامدات غیر مغناطیسی با اندازه دانه کوچک ،نوع جدیدی از خواص
مغناطیسی را نشان میدهند .این خواص متیثر از خاصیت کوانتومی اندازه ذرات است که برای
فهمیدن آن ،نیاز به مطالعه بسیار است .اندازه ذرات موردبحث ما ،معموالً کمتر از اندازه حوزههای
مغناطیسی در جامدات است ،بنابراین یک ذره مثل یک ات مجزا رفتار میکند که گشتاور
مغناطیسی بزرگی دارد (غالمعلی قمشه زاده.)17 :1387،
فوتونیک واژهای است که در مقابل ال ترونیک ارائه شده است و در حقیقت در برگیرنده
شاخههای مشتر

بین اپتیک و ال ترونیک میباشد .فوتونیک شاخهای از عل است که به گسیل،

عبور ،تقویت و ثبت نور بهوسیله ابزار نوری میپردازد .در زمینه تولید ،انتقال ،تبدیل و پردازش
فوتونیک ،نانو فناوری ام اناتی برای منابع ،ردیابها و ابزاری مانند موجبرها ،فیلترها،
اتصالدهندهها و تلدیق کنندهها و امثال آن فراه میسازد .بلورهای فوتونیک دارای تغییرات
دورهای در فهرست ان سار هستند؛ مانند ال ترونها در یک بلور ،نور در فرکانسها و جهات
معینی نمیتواند ،افزایش یابد .از این حالت میتوان در موجبرها و تبدیلها استداده کرد .مدارهای
ی پارچه می روال ترونیک و نانو فوتونیک میتوانند باعث سرعت دادهها در اندازه کوچک و
نیروی پایین گردند که ام ان انتقال فرکانس و پهنای باند باالتر ارتباطی را فراه میسازد
(آلتمن.)127 :1390،
ی ی از کاربردهای بسیار راهبردی لیزر و فوتونیک در حوزه دفاع و صنایع نظامی است .لیزر و
فوتونیک در زمینه تجهیزات و سامانههای دفاعی ام انات و راهحلهایی ارائه میدهد که از طریق
هیچ فناوری دیگری قابلدسترس نیست و بهصورت مداوم نیز بر کاربردها و ظرفیتهای آن در
صنایع نظامی افزوده میشود .این کاربردها در گذشووته بیشتر در سامانههای ناوبری ،اخاللگرها و
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کورکنندهها ،پدافند غیرعامل ،سامانههای هدایت و رهگیری لیزر ،جن

ال ترونیک و  ...متمرکز

بوده است؛ اما امروزه حرکت رو به رشدی برای بهکارگیری لیزر بهعنوان یک جن افزار تخریبی
وجود دارد و به نظر میرسد تخیالت بشر در دهههای گذشته مبنی بر بهکارگیری سالحهای لیزر
در حال محقق شدن است و با آن ه نتایج این تحوالت اغل

به دلیل محرمانه بودن منتشر

نمیگردد ،اما توسعه روزافزون آن در نمایشگاهها و همچنین بهکارگیری این دسته از جن افزارها
در نقاط مختلف دنیا قابل مشاهده است (ویژهنامه دانشبنیان.)1396:2 ،
 -نانو فناوری نظامی و تسليحات بيولوژیک:

سالحهای بیولوژیک مانند ویروسهای مولد کوری و مننژیت و اوریون و باکتریهای مولد
دیدتری ،ذاتالریه و سل و عدونتهای قارچی مانند کریپتوکوکوز و آمی
عالوه بر این ه تهدیدی برای افراد غیرنظامی است و میتواند موج

مولد اسهال و ماالریا،
گرفتاری غیرعمدی آنان

شود ،چنان شدتی دارد که منابع و تجهیزات بهداشتی را اشباع میکند و باعث تغییرات پایا و
غیرقابلپیشبینی در محیط انسان میشود و اثرات احتمالی آن به خاطر تیثیر عوامل پیچیده و شدیداً
متغیر هواشناسی ،فیزیولوژیک و زیستمحیطی تا حد زیادی ناشناخته است (ممتاز.)22 :1390،
ارتباط نانو فناوری نظامی و زیستفناوری در تولید وسایل ،شیوههای مبتنی بر نانو فناوری،
سالحهای بیوشیمیایی جدید مبتنی بر نانو فناوری ،نانو ذرات و نانو مواد با خاصیت سمی بودن به
نحو چشمگیری مالحظه میشود (کوسال .)163 :2009،میتوان نانو زیستفناوری را اصلیترین
حوزهای دانست که نانو فناوری نظامی در آن به پیشرفت فراوانی دستیافته است .نانو
زیستفناوری به دو ش ل عمده مشروع و غیر مشروع بر تجهیزات نظامی اثر گذاشته است .در
زمینه مشروع ،بارزترین برنامه بینالمللی نظامی موجود ،برنامه دانش نانو برای صلح و امنیت است
که در آن ،از نانو زیستفناوری برای تولید و توسعه ابزار نظامی ،تشخیص و س زدایی عوامل
تهدیدکننده بیولوژیک ،همچون توالرمیا و باسیلوس آنتراسیس استداده میشود .همچنین از نانو
زیستفناوری برای پا سازی آلودگی محیطزیست صحنه مخاصمات از طریق نانو ذرات استداده
میشود .بهعنوانمثال؛ استداده از نانو کاتالیستهایی برای تبدیل مول ولهای آلی ،به مواد بیضرر
برای طبیعت میباشد( .پلوس.)138 :2008،
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 -مواد منفجره و پيشرانهها:

استداده از مواد پرانرژی نانو سایز و کامپوزیتهای حاوی آنها در سر جنگیهای پیشرفته،
پیشرانههای با برد بلند و سالحهای ترموباریک نتایج قابلتوجهی دادهاند ،به همین دلیل تولید مواد
پرانرژی نانو سایز با توزیع اندازه ذره باریک ،به ی ی از محورهای اصلی صنایع نظامی کشورهای
پیشرفته تبدیل شده است .در سالهای اخیر محققان دریافتهاند که مواد پرانرژی نانو سایز ازنظر
حساسیت ،مقاومت ،آزادسازی انرژی و خواص م انی ی ،خواص جال

و عمل ردهای متداوتی

دارند .مواد پرانرژی در مقیاس نانو ،نسبت به مواد پرانرژی می رون انرژی ذخیرهای بیشتری دارند
(بیات.)5 :1385،
مطالعات نشان داد (بیات )4 :1385،که رفتار دیگر مواد نانو سایز با مواد می رو سایز متداوت
میباشد .پودرهای نانو سایز مواد مندجره و فلزات در پیشرانههای جامد و فرموالسیونهای
اندجاری بهکار رفتهاند و عمل رد بسیار خوبی از خود نشان دادهاند .در مورد مواد مندجره جامد
در پیشرانهها ،اندازه ذرات و توزیع دانهبندی آنها نقش اساسی در تثبیت فرآیند احتراق بر عهده
دارد .درواقع دستیابی به باالترین عمل رد یک ماده مندجره جامد قویاً بهاندازه ذرات آنها وابسته
است .ی ی از محورهای اصلی صنایع نظامی کشورهای پیشرفته ،تولید مواد پرانرژی نانو سایز در
مقیاس زیاد و با اندازه و توزیع اندازه ذره کنترلشده میباشد .ی ی دیگر از پروژههای جاری در
مراکز نظامی پیشرفته ،پوشش دادن مواد نانو سایز تولیدشده با مواد غیرفعال و یا پوشش دادن
بهمنظور افزایش دانسیته انرژی میباشد .بسته به نوع ماده از روش مختلدی مثل خرد کردن
(آسیاب کردن) ،تبلور با سیال فوق بحرانی ،تبلور به روش اسپری ،تبلور خارج از محلول،
تهنشینی با نیروی ال تری ی ،پیرو لیز پخشکننده ،تبلور امولسیونی و سُل -ژل برای تولید مواد
نانو سایز استداده میشود .خواص این مواد به پارامترهای زیر بستگی دارد:
 .1متوسط ابعاد ذره و توزیع اندازه ذره
 .2مورفولوژی و ش ل ذره
 .3خواص کریستالهای ک نقص یا بدون نقص
 .4خلوص مواد.
نانو ذرات ام ان بسیار بهتری را برای ترکی

سوخت و اکسیدکننده فراه میسازد و واکنش

بسیار سریعتر مواد ترکیبی را نوید میدهد .خطر اشتعال ناخواسته هنگام ترکی

را میتوان با
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پیروی از روشهای سُل ژِل 1کاهش داد .نانو ذرات در محلول به دست میآیند و پس از تبخیر
حالل سُلها یک اس لت سهبعدی با سوراخهای ریز تش یل میدهند .مواد مندجره آر-دی-ای س
و پتن به این ترتی

در ماتریس سیلی ا تعبیه میشوند .طبق نظریه ماتریس سُل -ژِل بهخودیخود

شدیداً فعال است و حاوی نانو ساختاری میباشد که طبق آن سوخت و اکسیدکننده طبق
استوکیومتری دقیق توزیع میگردد .در این حالت چگالی ترکی

را میتوان با تغییر ترکی

برنامهریزی کرد (آلتمن 130 :1390 ،و .)129
همچنین با قابلیتها ی بهتری که برای طراحی مواد مندجره توسط نانو فناوری وجود دارد میتوان
از نانو کامپوزیتها بهعنوان خرج چاشنی استداده کرد.
 -استتار:

به کمک نانو ساختار میتوان رن های ظاهری سطح را تغییر داد .بنا به انتخاب ساختارهای
سطحی ،طولموجهای فرعی زیرین میتوانند در دورههای زمانی ،پدیدههای رنگی به مقیاسی که
روی بال پروانهها وجود دارد ،ایجاد کنند .چنین استتار فعالی را میتوان در مورد لباسهای رزمی،
خودروهای زمینی ،هواپیماها و کشتیها مورداستداده قرار داد .با تغییر رن

و بافت مطابق محیط،

انسان و شیء در آن محو میشود .هرچند این موضوع شامل یک سمت دید از سمت دیگر
میگردد .زمینه یا محیط معموالً متداوت است و دیده نشدن همزمان از تمام سمتها عملی نیست.
یک راهحل ،استداده از مواد جاذب نور شبیه الیههای جذب رادار در پهبادها میباشد .مواد نانو
فوتونیک را میتوان طوری طراحی کرد که از مشخصات جذب خاصی برای رادار و اشعه ماوراء
قرمز برخوردار گردد .در حال حاضر مواد فوتونیک چندالیهای در لباس رزم سربازان مورداستداده
قرار میگیرد .انع اسپذیری برای طولموجهای مشخص باید بر اساس زمان واقعی تنظی گردد.
عالوه بر عمل جذب ،در نور قابل دید میتوان شیوههای انع اس را در ماوراء قرمز ایجاد کرد و
از آن بهعنوان یک عالمت رمز چشمی با استداده از عینکهای مخصوص ،سرباز خودی را
شناسایی کرد (آلتمن.)131 :1390،
محققان در تالشاند تا لباسهایی تولید کنند که خود را با شرایط محیطی وفق دهد ،لباسهایی که
بتوانند مثل آفتابپرست تغییر رن

دهند (آفتابپرست خزندهای جذاب برای طراحان منسوجات

1. Sol-Gel
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نظامی است ،رن

آفتابپرست بر اساس شرایط محیطی تغییر میکند) یا بادگیرهایی که با

برخورد آب ،ضد آب شوند .آنها در تالشاند این کار را با الیاف پلیاستر رسانا که از
افزودنیهایی مانند اسید کامدورسولدونیک استداده کرده ،انجام دهند .باران رسانایی پارچه را تغییر
میدهد و منجر به جمع شدن محتویات و بستن حدرههای لباس میشود .چنین لباسهایی تابهحال
تولیدشده ولی مواد آن هیچ مقاومتی در برابر شستشو و ماشین لباسشویی ندارند .اگر پلیمرهای
مقاوم رسانا تولید شوند ،میتوان لباسی ساخت که اگر کسی روی آن سایه بی اندازد ،از رن
به رن

سبز

آبی تغییر ش ل دهد .انرژی نور خورشید میتواند جریان داخل پلیمر رسانا را تغییر دهد

و باعث تغییر آرایش مول ولی مواد افزودنی شود ،طوری که رن

نوری که لباس جذب و نشر

میکند را تغییر دهد .این روش برای استتار در کاربردهای نظامی مطرح است .رنگی که در این
پارچهها استداده میشود ،میتواند با حرارت تغییر کند (نای

مراد.)72 :1396 ،

 -نانو حسگرها:

اندازهگیری دقیق پارامترها در مقیاس بسیار ریز (نانو) ،از قبیل تغییرات فیزی ی یا حضور
گونههای شیمیایی مستلزم استداده از حسگرهایی در مقیاس نانو است .نانو حسگرها از عناصر
حسگری در مقیاس نانو استداده میکنند که حساسیت این نوع از نانو مواد به حد کافی باال است.
همچنین موادی که در بعد نظامی از نانو حسگرها ساخته میشوند ،بایستی دوام و استح ام باال و
خواص ال تری ی خوبی داشته باشند .بهطورکلی ،ویژگیهای مه نانو حسگرها؛ انتخابگری
باالتر ،حساسیت زیادتر ،ابعاد کوچکتر و قیمت ارزانتر هستند .نانو حسگرها بهطور ذاتی
کوچکتر و حساستر از سایر حسگرها میباشند و این ظرفیت را دارند که قیمت تمامشده آنها
کمتر از قیمت تمامشده حسگرهای موجود در بازار باشد (خضری.)7 :1396 ،
نانو فناوری ام ان ساخت انواع حسگرهای بسیار کوچک را در کمیتهای مختلف فراه
میسازد .نانو حسگر وسیلهای است بسیار ظریف و درعینحال دقیق و حساس که قادر به
شناسایی و ارائه پاسخ به محر های فیزی ی است .حساسیت میتواند در حد باال باشد؛ در اصل،
تک مول ولهای یک عنصر شیمیایی یا یک موجود ذرهبینی را میتوان مثالً با یک می روکانتیلور
(حامل) با روکش مناس

حساس کرد .به همین دلیل از دقت و واکنشپذیری بسیار باالیی

برخوردارند؛ بهطوریکه حتی نسبت به حضور چند ات از یک گاز ه ع سالعمل نشان میدهند.
از نانولولهها ،نانو ذرات فلزی و نانو ذرات مغناطیستی بیشتر برای ساخت حسگر استداده میشود.
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نانو حسگرها و حسگرهای توانمند شده با فناوری نانو کاربردهای مختلدی در صنایع گوناگون
مانند حملونقل ،ارتباطات ،ساختوساز و تسهیالت رفاهی ،پزش ی ،سالمتی ،دفاعی و نظامی
دارند (کان .)624 :2000،
تشخیص عوامل بم های شیمیایی و تروریس زیستی از اساسیترین فعالیتها در عرصه پدافند
جن های نوین میباشد .ازاینرو ،توسعه ابزار جدیدی که قادر به آنالیز مستقی  ،حساس و سریع
این عوامل باشد ،میتواند جهشی در روشهای تشخیص ایجاد نماید .بسیاری از مسائلی که در
طراحی نانو حسگرهای زیستی باید موردتوجه قرار گیرند (مانند مسائل مربوط به سطوح تماس،
پخش گرما و حل مش الت مربوط به پارازیتهای ال تری ی و م انی ی) مشابه مسائل می رو
حسگرهای زیستی میباشد .هر سطح تماسی در یک می رو سیست به مدهوم انتقال ناخواسته
سیگنالهای ال تری ی ،م انی ی ،حرارتی ،شیمیایی ،صوتی و نوری است .برای حل مش الت
مربوط به سیگنالهای ناخواسته در سیست های بسیار کوچک و همچنین برای کاهش پارازیتها
نیاز به تجهیزات فرعی میباشد .در نانو حسگرهای شیمیایی و زیستی که گاز یا مایع وارد سیست
و سپس از آن خارج میشود ،کنترل میزان جریان بسیار حیاتی است .بهعالوه سطوح حساس و
مناس

این حسگرها مستعد تجزیه توسط مواد خارجی ،گرما و سرما میباشند؛ اما ام ان نص

تعداد بسیار زیادی از این نانو حسگرها در یک فضای کوچک موج
عمل رد نامناس

میشود که بتوانی از

برخی از این حسگرها صرفنظر کرده و اطالعاتی با صحت بیشتر دریافت

نمایی (قراتپه.)38 :1387،
حسگرهایی که در ی دیگر قرار میگیرند ارتباط سیست بزرگتر (مانند تدن  ،س وی حمل بار،
ساختار هواپیما و  )...با مرکز را برقرار کرده و میتوان آن را در لجستیک یا برای کنترل وضعیت
تجهیزات ،مورداستداده قرار داد .این وضعیت در رابطه با حسگرهای توزیعشده برای میدان نبرد
متداوت است .در میدان نبرد سیست های حسگر باید بهطور مستقل عمل کنند و در مواضع دلخواه
نص

گردند (آلتمن.)133 :1390،

بهطور سنتی ،لباسها بهعنوان الیهای محافظ عمل نموده و آسایش خاطر و آراستگی ظاهری را به
ارمغان میآورند ولی میتوان از لباس بهعنوان س ویی برای بنا نهادن حسگرها درون آنها استداده
نمود (دیاموند.)2008:652،

نانو ت نولوژی نظامی
 -نانو حسگرهای گازی برای آشكارسازی مواد منفجره

آش ارسازی مواد مندجره همواره به دالیلی مانند فشار بخار ک  ،استداده از ترکیبات اندجاری
جدید ،پنهان بودن مواد مندجره و شیوههای جدید بهکارگیری با چالشهایی روبرو است .نانو
حسگرها با افزایش حساسیت و گزینش پذیری و توانایی عمل در حالتهای مختلف ،پتانسیل
گسترش تعداد زیادی حسگر برای آش ارسازی را در اختیار میگذارند .با توجه به این ه اغل
مواد مندجره دارای فشار بخارهای بسیار پایین هستند ،مول ولهای آنها نمیتوانند در زمانی
معقول در یک م ان مشخص جمع شده و اثراتی قابلکشف و ردیابی داشته باشد ،این مطل
مش ل آش ارسازی مواد مندجره را بسیار جدیتر میسازد (سین .)21 :2007،
از مه ترین ویژگیهای آش ارساز ،استداده از مقادیر ک مواد مندجره در کاربردهای میدانی ،حد
تشخیص ،حساسیت ،گزینش پذیری و پایین بودن هزینه آن میباشد .حساسیت و گزینش پذیری
باال همراه با قابلیت تولید انبوه به دلیل هزینه پایین ازجمله ویژگیهایی قابلانتظار از نانو حسگرها
است .برای اجرای مداوم و پیوسته عملیات آش ارسازی ،حسگر باید در دمای معمول دارای پاسخ
سریع و برگشتپذیر باشد .حسگرهای مبتنی بر نانو عل چش انداز روشنی را برای دستیابی به
این موارد مه ارائه میدهند( .نجدی)4 :1390،
 -نانو فناوری و پوشش حفاظتی

تیثیر نانو فناوری روی پوشش زرهی برحس

نوع متداوت است؛ در زره سنگین جلوی ندوذ

بهوسیله یک الیه ضخی مواد پرتراک که بیشتر از نوع فوالد میباشد ،گرفته میشود .به نظر
میرسد نانو فناوری در این نوع از ادوات و تسلیحات سنگین کمتر مورداستداده قرارگرفته است.
وضعیت در رابطه با حداظت در مقابل گلولههای کوچکتر که برای سوراخ کردن بدنه زره
طراحیشده تداوت دارد .در زره سبک مواد مت ی به نانو فناوری مانند ترکیبات نانو فیبر دارای
ساختار مخصوصی هستند که منتج به حداظت بهتر و یا وزن سبکتر میگردد .الیههای حاوی نانو
ساختارهای ویژه میتوانند قابلیت جذب ویژه و انع اس امواج ال ترومغناطیسی ایجاد کنند تا
بتوانند در مقابل لیزر قوی و اشعه ماکروویو حداظت ایجاد کنند( .آلتمان 134 :1390،و )135
ی ی از مه ترین اقدامات در جهت حدظ جان افراد در مناطق جنگی ،میتواند مقاوم کردن لباس
آنها در مقابل برخورد با گلوله باشد .ازآنجاکه یک لباس ضدگلوله سنگین عمالً کارایی افراد را
کاهش میدهد و حتی مم ن است با کاهش سرعت ،جان سربازان را بیشتر به خطر بیاندازد،
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بنابراین لباس تولیدشده باید تا حد مم ن سبک باشد .از نانو فیبرها میتوان برای ساخت
لباسهای ضدگلوله مستح تر و سبکتر استداده کرد.
محققان زیادی در مورد الیاف نانولوله کربنی تحقیق میکنند .از ویژگیهای الیاف نانولوله کربنی
این است که دارای هدایت ال تری ی و حرارتی باال ،ساختار فیبری شگدتانگیز ،مقاومت م انی ی
باال (استح ام کششی در حدود  13-53گیگا پاس ال) و غیره میباشد .الیاف نانولوله کربنی حتی
از تارعن بوت و کوالر 1ه مح تر است .استح ام الیاف نانولوله کربنی  17برابر استح ام الیاف
کوالر (که در جلیقههای ضدگلوله مورد استداده قرار میگیرد) میباشد و  20برابر استح ام سی
فوالدی با وزن مشابه است .البته خواص فیزی ی آنها با توجه به ساختارشان به چینش
ششضلعیها و تعداد دیوارههای تش یلدهنده آنها بستگی دارد (اسماعیلی )12 :1389،و
(چوو.)197 :2012،
بر اساس نظریه پروفسور لیان

چی ژان  2اگر از کلیه خواص نانو لولههای کربنی در طراحی و

ساخت مواد و ساختارهای ضدگلوله استداده شود ،مقاومت بالستیک جلیقهها پیشرفت زیادی
خواهد کرد (صمیمی فرد.)2 :1392،
استداده از پوششهایی در اندازه نانو و یا چند ات  ،ام انات ویژهای را به وجود آورده است.
بهتازگی شیشههایی ساختهشده که با دیاکسید تیتانی بسیار فعال پوشش داده شده است .این
شیشهها ضد باکتری ،دفعکننده آب و از بین برنده مواد شیمیایی بوده و بهطور خودکار خود را
تمیز میکنند .کاربرد دیگر مواد نانو ،ساختن پوششهای بسیار مقاوم در مقابل خش ،بهصورت
یک یا چندالیه بر روی الیه اصلی است (محمود خواه.)8 :1397 ،
 -استفاده از نانو فناوری در پارچهها

خیس شدن لباس افراد در هنگام عبور از یک منطقه و خشک شدن دیرهنگام آن مم ن است
برای آنها آزاردهنده باشد و در زمان انجام عملیات باعث کاهش تمرکز و درنتیجه کاهش بازدهی
آنان گردد .بنابراین اگر بتوان لباسهای سربازان را بهگونهای ساخت که در تماس با آب نهتنها آب
به داخل آن ندوذ ن ند بل ه با سرخوردن از روی لباس آلودگیهای آن را ه با خود ببرد ،آنگاه
می توان انتظار داشت که کارایی سربازان افزایش یابد .بر اساس گدته دانشمندان آکادمی علوم چین

1. Kevlar
3. Liangchi Zhang
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میتوان به کمک نانوت نولوژی خاصیت ضد آب و ضد چربی را در الیافهای ابریش  ،پش و
کتان به وجود آورد .البسه ضد آب تولیدشده بر اساس روشهای مرسوم ضد آب سازی ،زبر
بودهاند؛ اما با بهکارگیری این روش جدید ،دیگر ابریش خاصیت نرم بودن خود را از دست
نمیدهد (صمیمی فرد.)2 :1392 ،
درواقع برای تولید پارچههای ضد آب و چربی ،با الگو گیری از برگ گیاه نیلوفر آبی و ایجاد
پرزهای کوچکتر از  100نانومتر بر روی لباس و جذب الیهنازکی از هوا توسط آن پرزها ،آب و
روغن توانایی ندوذ در لباس را نخواهند داشت .همانطور که در ش ل  2تصویر می روس وپی از
برگ گیاه نیلوفر آبی نشان داده شده است ،برجستگیهای زیادی بر روی سطح برگ این گیاه
وجود دارد .در تولید پارچههای ضد آب و روغن (که به پارچههای خود تمیز شونده ه معروف
هستند) از این ویژگی استداده میکنند .در تولید پارچههای خود تمیز شونده بهمنظور تثبیت م ان
نانو ذرات بر روی سطح الیاف از پلیمرهای خاصی استداده میشود و در انتها یک الیه آبگریز بر
روی سطح قرار میگیرد( .توانایی)532 :1386 ،

ش ل  .2تصویر  SEMاز برگ گیاه نیلوفر آبی (صمیمی فرد)3 :1392،

ازجمله اقداماتی که برای تولید پارچه مقاوم در برابر عوامل شیمیایی میتوان انجام داد ،استداده از
نانو ذرات در پارچه و یا تبدیل پارچه به یک غشا به کمک نانو لولههای کربنی میباشد .محققین
آزمایشگاه ملی زندگی طوالنی لورنس 1تالش میکنند تا به کمک نانو لولههای کربنی ،لباسی برای
محافظت از افراد در برابر عوامل شیمیایی و می روبی تهیه کنند .آنها میخواهند روش عمل رد
لباس بهگونهای باشد که نانولولهها بهمحض قرار گرفتن در محیط آلوده به عوامل شیمیایی ،بسته
شوند و یا این ه پوششی در ورودی آنها به وجود بیاید (شبیه عمل پوست انداختن) و البته پس
1. Lawrence Livermore National Laboratory
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از اعمال این تغییرات لباس همچنان بتواند هوا را از خود عبور دهد .ازآنجاکه قطر نانولولهها
کوچکتر از اندازه عوامل می روبی است ،لباس موردنظر آنان بهطور خودکار در مقابل عوامل
می روبی مقاوم است .شاید بتوان گدت که این کار درواقع ایجاد یک غشای انتخابی

ندوذپذیر1

است .غشای انتخابی ندوذپذیر یعنی غشایی که وقتی در مقابل یک محلول قرار میگیرد ،تنها به
ماده یا مواد خاصی اجازه عبور میدهد.
روکشها بهطور اجتنابناپذیری کاربردهایی همچون حداظت وسایل ال ترونی ی سدینههای
فضایی در برابر تشعشع و حداظت حرارتی برای ورود مجدد به جو را خواهند داشت .روکشهای
سرامی ی نانوذرهای ،موج

پایداری حرارتی و مقاومت فرسایشی در قطعات موتور میشوند.

روکشهای حاوی نانو ذرات فلزی که کاربردهای مشخصی در کامپیوترها و تجهیزات ال ترونی ی
دارند ،در مقابل تداخل ال ترومغناطیسی ممانعت خوبی نشان میدهند( .استار  61 :2012،2و )70
اخیراً لباسهایی تولید شده است که به شرایط مختلف آب و هوایی حساساند و به سیست های
اطالعاتی متصل میشوند تا عالئ حیاتی را کنترل کنند ،همچنین این لباسها قادر به ترشح مواد
دارویی هستند و جراحات را محافظت میکنند .گونهای دیگر از این مواد برای کشف آسی های
وارده به بدن بهصورت خودکار عمل خواهد کرد .برای مثال به کمک این مواد ش ستگی
استخوانها را بهسرعت شناخته و گچ گیری متداول امروزه را انجام میدهند .بهطورکلی گروه
بیشماری پارچههای قابلتندس ،ضد آب و ل ه با کنترل منافذ و ناهمواریهای سطح آن در حد
اندازههای نانو از مواد پلیمری و غیرآلی ساخته شدهاند (محمودخواه.)7 :1397،
 -تسليحات متعارف

مواد مستح تر و سبکتر ام ان ساخت انواع تسلیحات متعارف لوله دار را با وزن کمتر فراه
میسازد .با برخورداری از خرج پرتاب پیشرفته ،سرعت پرتاب و افزایش برد ،عملی به نظر
میرسد .در مورد موشکهای بالستیک و هوا دم ،کاهش وزن باعث افزایش چش گیر سرعت ،برد
و حداکثر بار و کاهش اندازه حملکننده میگردد .میتوان تصور کرد سالحهای کوچک (برای
استداده اندرادی) و تسلیحات سبک (برای استداده خدمه) از لوله ،قدل گلنگدن و قطعاتی استداده
کنند که از ترکی

نانو فیبر ساخته شود و به این ترتی

وزن سالح را به طرز چشمگیری کاهش و
2. Selectively Permeable Membranes
3. Stark
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حتی به صدر برساند .همچنین میتوان مهمات بدون فلز ساخت ،به این صورت که گلولههای
درازتر ،ناز تر و دارای چگالی کمتر ،احتماالً جایگزین مواد دارای تراک زیاد چون سرب
خواهند شد .تپانچههای سبک ،تدن های تهاجمی ،مسلسلها ،خمپارهاندازها ،راکتها و امثال
آنها میتوانند با این ماد ساخته شوند .این تسلیحات بدون فلز با اشعه ای س ردیابی نمیشوند و
از رادارهای کنترلی فرار میکنند و مسائل جدی برای کنترل حداظتی به وجود میآورند.
موشکهای متعارف زمین به زمین با برد صدها کیلومتر ،باالی ده متر طول دارند و قابلیت حمل
 1000کیلوگرم بار مبنا که معموالً مواد مندجره است را دارا میباشند .اگر بار مبنا مش لساز باشد
میتوان از خرج پرتاب و مواد ساختاری که بر پایه نانو فناوری قرار دارند استداده کرد که خود
باعث کاهش اندازه و وزن کلی میگردد .به نظر میرسد نانو فناوری در انواع تسلیحات جدید نیز
نقش خواهد داشت .برای مثال ،سرعت دادن ال ترومغناطیسی گلوله به مدت چند دهه است که
در چندین کشور در دست مطالعه میباشد (آلتمن 137 :1390،و .)138
لزوم توجه به استداده از فناوریهای نانو در صنایع نظامی ،آنچنان واجد اهمیت است که
درصحنه مخاصمات ،طرف متخاص میتواند با تولید پالسهای ال ترومغناطیسی با عرض کوتاه و
توان گذرای بسیار زیاد در صورت عدم حداظت ابزارهای نظامی در مقابل این حمالت ،موج
تخری

دائمی یا موقت آنها شود (ابراهی نژاد شلمانی.)1386:2 ،

 -نانو فناوری نظامی از منظر حقوق بينالملل

طبق قواعد حقوق بینالملل میزان صدمات و خسارات سالح باید با مندعت نظامی آن ،تناس
داشته باشد (زمانی .)4 :1392،در کنار تناس  ،کمیته بینالمللی صلی

سرخ ،ضرورت نظامی را نیز

ی ی دیگر از معیارهای تبعیت یک نوع خاص از تسلیحات اعالم کرده است .بااینحال ،همانگونه
که برخی اظهار کردهاند ،ممنوعیت تسلیحات ،بر این مبنا مبه بوده و اساساً دولتها را در
تصمی گیری نسبت به این ه آیا از سالحی بخصوص ،بدین سب
صاح

که بنا به صالحدید آنان ،فاقد یا

آن اثر ممنوع است ،آزاد میگذارد (ساعد .)6 :1388،ازاینرو صاح نظران و کمیته

بینالمللی صلی

سرخ بیان کردهاند؛ باید میزان آسی

یا صدمهای که با بهکارگیری آن بر طرف

متخاص متقابل (خواه در حین یا پسازآن) تحمیل میشود با ضرورت نظامی که متضمن استداده
از آن در موقعیت خاص است متعادل باشد .با استداده از همین ن ته در اینجا باید تمایز ظریدی
میان آسی

با صدمه در اسناد حقوق بینالملل بشردوستانه قائل بود؛ بدین معنا که صدمه ،تنها
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شامل خسارتهای فیزی ی کوتاهمدت به محیطزیست یا انسان است ،درحالیکه آسی  ،متضمن
خسارت طوالنیمدت است و آنچه در تمامی متون بینالمللی بشردوستانه نیز منع شده است آسی
غیرضروری یا زائد است و نه صدمه ضروری یا زیاد .با دانستن این ن ته میتوان پی برد که بسیاری
از تسلیحات نوین ،فناوریهایی دارد که تیثیرات سوء آن را محدود به زمان جن
عمده این تیثیرات ،پس از پایان جن
نهادها بهویژه کمیته بینالمللی صلی

ن رده و بالع س،

رخ میدهد .در کنار این موضوع ،ازلحاظ عملی نیز برخی
سرخ ،معیارهایی پیشنهاد کردهاند.

در باب دیدگاههای مطرحشده میتوان کاربرد تسلیحات حاوی فناوری نانو را از منظر قواعد
بینالمللی بشردوستانه اینگونه ارزیابی کرد؛ با توجه به کاربردهای فزاینده و متعدد فناوری نانو
در تولید و توسعه تجهیزات نظامی ،نمیتوان همه آنها را برمبنای اصل منع آسی

غیرضروری و

زائد ،ممنوع کرد و بل ه در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات ،تناس

و

اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات حاوی فناوری نانو پرداخت ،اما تقریباً
شواهد کافی و مستدل وجود دارد که کاربرد برخی از انواع فناوری نانو در تجهیزات نظامی برای
انسان با اصل منع آسی

غیرضروری و زائد در تغایر است .برای نمونه میتوان به نانو مواد غیر

ارگانیک در ساخت فیبرهای پنبه نسوز که به ریه انسان آسی

میرساند اشاره کرد (پاتریک:2007،

 .)106یا به برخی از اجزای نانو مواد ازجمله تیتانیوم دیاکسید که کاربرد بسیار متنوعی در
ساخت تجهیزات و ادوات نظامی دارد اشاره کرد که ثابت شده است خاصیت سرطانزایی دارد
(النسدون .)338 :2013 ،1اثرات سمی برخی از نانو مواد ،همچون تیتانیوم دیاکسید برای انسان
در صورت قرار گرفتن در معرض تابش شدید نور آفتاب ،تشدید ه میشود (دانا)286 :2011 ،؛
و یا سیلی ای نانومقیاس ،اکسید فلز و مواد فلزی که بر سلولهای ریوی انسان اثر سوء گذاشته و
سرطان ریه را در افراد در معرض تماس با آن ،تشدید کرده است (هسون.)39 :2008 ،
روی ردهای عملی در زمینه کاربرد نظامی نانو مواد غیر ارگانیک در تولید و توسعه و کاربرد
بم های تنگستن و دائ توسط رژی صهیونیستی در باری ه غزه نیز اثباتکننده این ادعا است،
بهطوریکه گزارشها نشانگر آن است که بین کاربرد بم های تنگستن توسط رژی صهیونیستی و
افزایش سرطان و همچنین ،زایش نارس نوزادان در باری ه غزه ،ارتباط مستقی وجود دارد.

1. Lansdown
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مجموع این بحثها نشانگر آن است که باید کاربرد نظامی نانو مواد غیر ارگانیک که در تولید و
توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در کشورها به دالیل اثبات آثار سوء آن بر انسان مورد استداده
قرار میگیرد ،به حداقل برسد و سرمایهگذاری صنایع نظامی بر نانو مواد ارگانیک افزایش یابد تا
تلدات غیرنظامی و حتی نظامی کاهش یابد و بهتبع آن ،اصل منع آسی

غیرضروری و زائد در

حقوق بینالملل بشردوستانه ،بهتر اجرا شود.
 -کاربردهای فناوری نانو در طب نظامی

نانو فناوری را میتوان با روشهای مختلف در سیست های نزدیک بدن سرباز ولی خارج از آن
مورداستداده قرار داد تا با اثر متقابل روی بدن وظایف آن را بهبود بخشد .حسگرها میتوانند
اقدامات مختلف در زمینه درجه حرارت ،تعداد ضربان قل

و تندس و ترشح و تعرق ،انجام دهند.

حسگرهای شیمیایی که برای مثال مول ولهای نشاندهنده هیجان مانند نیتروژن مونواکسید را در
عمل بازدم رهگیری میکنند ،از آن جملهاند (آلتمن.)139 :1390،
امروزه اکثر جراحات و صدمات در عملیات نظامی بهوسیله قطعات و ترکشهای مهمات اندجاری
ایجاد میشود .این نووع از صدمات و جراحات چالش جدیدی را برای کارکنان پزش ی که
خدمات را چه در میدان جن

و چه در زمینه مراقبتهای بعدی ارائه میدهند ،به وجود میآورد.

فناوری نانو در این حووزه به کمک ط

نظامی آمده است ،بدینصورت که امروزه میتووان از

نانو ذرات نقره و مس و همچنین از نانو ذرات کیتوزان در ساخت باندهای پزش ی که باعث
افزایش سرعت ترمی و بسته شودن اینگونه زخ ها میشوند ،استداده کرد .همچنین با استدواده از
نانو ذرات کیتوزان میتوان باعث کاهش عدونت باکتریوایوی در محل زخ های ناشی از جراحات
جنگی شد (دووتا )199 :2013،1و (چوو .)27 :2014،پوودر نانو فل س محصول مجاز دیگری
برای درمان اینگونه جوراحوات است که ترکیبی از دو نانو ماده میباشد که برای زخ های تازه و
باز استداده میشود و باعث پر شدن فضای زخ و چسباندن حاشیههای زخ به ی دیگر و
افزایش سرعت التویوام میگردد (فیتگرالد.)135 :2009،2
ی ی از مه ترین علل مرگ در عملیاتهای نظامی خونوریوزی شدید و غیرقابلکنترل در اثر
شدت جراحات وارده میباشد که گاهی تا  83درصد موارد مرگ سربازان در میدان جنو

را

1. Dutta
2. Fitzgerald
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شامل میشود .امروزه میتوان با استداده از دانش نانو شبه پالکتی از نانو ذرات پلی استیلن و
آلبومین سرم گاوی تهیه کرد که باعث ایجاد لختههای سریع در مسیر خونریزی و به دنبال آن بند
آمدن خونریزی شود .همچنین آزمایشهای متعدد در مدلهای حیوانی نشان داده که نانو پالکتها
در قطع و بند آمودن خونریزی مؤثر میباشند (آنسلمو.)50 :2014،1
سلولهای عصبی در جراحات جنگی ی ی از پایدارتریون عوارض جن

آسی

که همواره ی ی از چالشهای ط

محسوب میگردد

نظامی بوده است که با استداده از فناوری نانو مویتووان نانو

پروتئینهای ابریشمی را در یک چهارچوب هیدرو ژلی بهمنظور ترمی آسی های عصبی محیطی
به وجود آورد که در طوالنیمدت باعث بهبود سلولهای عصبی میگردد (وان )17 :2013،
همچنین ش ستگیها و جراحات و صدمات وارده به استوخووان در طی جن

که ی ی از بدترین

عوارض محسوب میگوردد را میتوان با استداده از نانو تیوبهای کربن که دارای استحو وام
بسیار زیادی در بافت استخوانیاند تا حد زیادی مرتدوع کورد (مارتینز.)122 :2013،
 -رفع آلودگی ،حفاظت و شناسایی عوامل شيميایی و ميكروبی به کمک نانو فناوری:

رفع آلودگی و سمیت زدایی عوامل شیمیایی از اماکن ،محیط و کوارکونوان در سالهای اخیر بسیار
مورد توجه قرارگرفته است .بهعالوه افزایش حمالت تروریستی ،رهاسازی مخازن شیمیایی و
احتماالت مشابه اهمیت موضوع را افزون نموده اس ت .آلودگی حاصل از عوامل شیمیایی و
بیولوژیک تیثیر بسیار زیانآوری بر روی موجودات زنده ،مواد غذایی و تجهیزات وارد میکند.
افرادی که در معرض این عوامل قرار دارند ،با گستره وسیعی از تیثیرات آنها ازجمله ،سوزش،
سستی ،بیماری ،ناتوانی شدید و حتی مرگ مواجه هستند (استوت.)81 :2007،2
عوامل شیمیایی سمی به دو کالس پایدار و ناپایدار توقوسویو میشوند .در کالس ناپایدار عوامل
خون و عوامل خدهکننده کوه دارای نقطهجوش پایین و فشار بخار باال هستند قرار میگیرنود و
عوامل اعصاب ،تاولزا و آرسنیکها که نقطهجوش بواال و فراریت پایین دارند در کالس پایدار
قرار میگیرند .تونوهوا راه سالمت ماندن در محیط آلوده عوامل شیمیایی و می ربی جنگی حداظت
مناس

از سیست تندسی و بدن میباشد.

1. Anselmo
2. Stout
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موضوع حداظت گسترده است و در یک نگاه به دو طبقه حداظتی فنی و حداظت تاکتی ی تقسی
میشود .حداظت فنی به منظرهای مختلف مواد ،تجهیزات و شیوههای بهکارگیری آنها برای
حداظت اندرادی و یا گروهی توجه دارد ،درصورتیکه حداظت تاکتی ی به حرکت و عملیات
نظامی وابسته است ،کوه بتواند به سربازان کمک کند تا کمترین آسی
هوای پا

را متحمل گردند .تیمین

توسط جاذبها با سطح ویژه باال و غشاهای م انی ی مانند نمد و هپوا انجام میشود.

تصدیه هوا با فرایند فیزی ی و شیمیایی ،شوامول :جذب فیزی ی و شیمیایی ،جداسازی،
آئروسلهای آلوده و ذرات بهصورت ی پارچه انجام میشود .هرچند کوربون فعال داری سطح
جذب باال است اما در مقابل عوامل شیمیایوی ناپایدار ضعف دارد ،عالوه بر این انهدام آنها بعد
از استداده مش الت زیادی به وجود میآورد .میتوان توسط مواد نانو کامپوزیت موجود بر کربن
فعال فیلتر تندسی ،آالیندهها و گازهای شیمیایی بسیار ناپایدار را جذب و خنثی نمایی
(خوشرو .)28 :1394،بهطورکلی سه نوع حداظت در برابر عوامل شیمیایی و می روبی بر اساس
نانو فناوری میتوان فراه کرد که شامل:
 -1آش ارسازی سریعتر و دقیقتر.
 -2استداده از لباسهای حداظتی با منافذ ریزتر.
 -3خنثیکنندهها و جاذبهای قویتر.
دو نوع آخر را میتوان بهعنوان فیلتر برای ماسک و یا روی لباس ب ار برد .در نواحی که حسگرها
برای عناصر جنگی (شیمیایی و می روبی) وجود دارند ،چندین رهیافت مت ی به نانو فناوری مورد
نظر است .نیاز به پادتن را میتوان بهوسیله فلورسنت و یا نانو ذرات مغناطیسی یا از روی
تغییرات حاصله در ارتعاش کانتیلورها ،ردیابی نمود و به موارد زیر دست یافت:
 -1اندازهگیری واکنش سلولهای زنده روی تراشهها.
 -2شناسایی سریع عدونت در نمونههای بالینی و یا در بدن.
 -3بهبود زیست حسگرها با استداده از پادتنهای پیشرفته.
 -4توالی ژنومی ی در پاتوژنها.
 -5حداظت از غشاهای متخلخل با مسدودسازی راه عبور مول ولها.
 -6استداده از نانو مواد تحریککننده جهت جذب و یا از بین بردن عناصر شیمیایی و می روبی
(آلتمن.)164 :1390،
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 -7استداده از کو پلیمرهای پر شاخه (دندریمر) بهعنوان حسگر و همچنین جهت جذب و یا از
بین بردن عناصر شیمیایی و می روبی.
نانو حسگرهای شیمیایی و زیستی ابزار بسیار ریزی هستند که قادر به شناسایی و پاسخ به
محر های فیزی ی در مقیاس نانو از قبیل محر های بیولوژی ی ،شیمیایی ،جابجاییهای بسیار
جزئی ،نیرو ،صوت ،جرم ،حرارت و ال ترومغناطیس میباشند .این حسگرها میتوانند از نوع
سیلی ونهای متخلخل بوده و برای شناسایی واکنشهای شیمیایی و بیولوژی ی با استداده از
روشهای طیفسنجی یا نوری ب ار روند ،همچنین این حسگرها میتوانند از نوع نانوپروب بوده
و بهعنوان گیرنده نوری -بیولوژی ی ،نوری  -شیمیایی و یا حسگرهای تصویری فضایی ب ار
روند و ه میتوانند از نوع حسگرهای ال تری ی  -م انی ی بوده و برای اندازهگیری تغییرات
جرم مواد جذبشده روی ساختارهای رزونانسی استداده شوند .با توجه به این موارد دو نمونه از
نانو حسگرهای ساختهشده با خواص جال  ،غبارهای هوشمند 1و نانو حسگرهای گازی
میباشند.
غبار هوشمند درواقع حسگر (سنسور) بسیار پیشرفتهای است که در سال  1999در آمری ا ساخته
شده است .عموماً این غبارها از پنج بخش اصلی تش یل شدهاند که شامل کنترلر ،گیرنده و
فرستنده ،حافظه خارجی ،منبع تغذیه و حسگر هستند .این حسگرها را میتوان نانو کامپیوترهای
بسیار کوچک و سب ی دانست که قادرند ساعتها در هوا معلق مانده و دادههای حاصل از
پردازش خود روی دما ،فشار ،رطوبت ،میزان مواد شیمیایی موجود ،نور و صدای محیط اطراف
خود را تا فاصله  20کیلومتری مخابره کنند و ام ان پایش مستمر وضعیت آلودگی هوا را در یک
منطقه خاص فراه آورند .این حسگرها در صورت نزدیک شدن به ه قادرند یک شب ه موقت
محلی ایجاد کرده و باه تبادل اطالعات نمایند و ام ان تحلیل دقیقتر وضعیت آلودگی هوا را
فراه کنند .اندازه این حسگرها در حد میلیمتر م ع

است و در حج زیاد با هزینه معقولی

قابل ساخت است .انرژی آنها از نور خورشید تیمین میشود و لذا تنها در روزهای آفتابی
قابلاستداده هستند ،اما کار روی آنها برای تعبیه باطری با ظرفیت و حج مناس

که بتواند آن را

در تاری ی یا هوای ابری نیز قابلاستداده نماید ،همچنان ادامه دارد.

1. smart dust
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ش ل  :3نمونهای از غبار هوشمند به همراه حسگر (سون )4 :2002،

در سال  2000میالدی نخستین نانو حسگرهای گازی برای شناسایی دیوکسین با غلظت

ppb

ساخته شد .این حسگر گازی شامل یک نانو تیوب چند دیواره میباشد که قادر است تا 1034
برابر بیشتر از جاذبهایی مثل کربن فعال ،دیوکسین را به خود جذب کند و آن را شناسایی نماید.
یک سال بعد ،نانو حسگرهای گازی از همین نوع برای شناسایی دیاکسید گوگرد ،اکسید نیتروژن
و دیاکسید کربن نیز ساخته شدند .بهطور همزمان در آمری ا ه یک نوع نانو حسگر گازی که در
آن از نانو تیوب تک الیه استداده میشد ،ساخته شد که قادر به تشخیص آنی آمونیا و دیاکسید
کربن در غلظت  20 ppmبود (قراتپه 38 :1387،و .)37
مطابق با هدف ذره ،طراح حسگرهای مختلدی را از قبیل نور ،درجه حرارت ،لرزش ،میدان
مغناطیسی ،آکوستیک و باد را بر روی ذره مجتمع میکند .جدول زیر انواع مختلف حسگرها که
میتوان روی ذرات ب ار برد را نشان میدهد.
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جدول  :1انواع حسگرهای ب ار رفته در غبار هوشمند (سون )6 :2002،

بحث و نتيجهگيری
کاربرد نظامی فناوری نانو در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در زمره کاربردهای دوگانه
نظامی است که ه میتوان از آن ،در کاربردهای مشروع چون مقاوم کردن پوشش نظامی
رزمندگان یا حسگرهای نانو که قابلیت تد یک میان رزمندگان و غیر رزمندگان را افزایش
میدهند ،استداده کرد و ه در کاربردهای غیر مشروع ،چون استداده در ساخت تسلیحات
بیولوژیک و هستهای بهره برد .عمدهترین عرصه کاربرد نظامی فناوری نانو ،در تولید و توسعه
تجهیزات و ادوات نظامی بیولوژیک است ،بهگونهای که عل نوینی به نام نانو زیستفناوری،
مسئول پرداختن به آن است .قابلیت دسترسی انواع وسایل به فناوری نانو ،تهدیدات نظامی را
بهعنوان خطر عمده بالقوه نسبت به صلح و امنیت بینالمللی در آینده افزایش داده است .این در
حالی است که عدم آموزش کافی و مؤثر بسیاری از نیروهای نظامی کشورها برای مقابله با این
تهدیدات ،خارج شدن انحصار فناوریهای نانو از توان دولتی و انتقال آن به شرکتهای
چندملیتی و ظهور و توسعه گروههای غیردولتی چون عمل رد بینالمللی تروریس  ،موج

شده

که تلدات و خسارتهای احتمالی ناشی از استداده از فناوری مخرب نانو چند برابر شود .ام ان
بهکارگیری فناوری نانو در سالهای گذشته بهویژه در قال
سالحهای نظامی با قدرت تخری

نانو ذرات سبک برای استداده در

زیاد یا نانو کامپوزیتها برای بهکارگیری در صنایع هوایی و
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صنایع دفاعی ،جهان را بهویژه در بخش هوایی نظامی با تحوالت شگرف مواجه کرده است .از
طرف دیگر ،با سرمایهگذاری گسترده کشورهای توسعهیافته در بخش فناوری نانو در مخابرات و
افزایش قابلیتهایی مانند افزایش سرعت و پهنای باند وسیع شب ههای مخابراتی و غدلت از آن
در کشورهای در حال توسعه ،اینک جن های نوین سایبری رخ میدهد .ی ی از علل بروز
حمالت بدافزار استارکس نت و فلی به صنایع هستهای و ندتی ایران در سالیان گذشته ،همین
غدلت از سرمایهگذاری بر روی فناوری نانو بوده است.
عرصههایی که این رشد میتواند تیثیرگذار باشد ،شامل ی پارچهسازی نانو ساختارهای عامل دار
با ابزارهای معمول همچون مدارات مجتمع نیمههادی یا توسعه مواد کامپوزیتی و ابزارهای جدید
با عمل رد بهبودیافته میباشد .مثالهای فعلی این کاربرد شامل نانولولههای کربنی اضافهشده به
رن

برای کاهش بار استاتی ی و یا نانو ساختارهای عامل داری هستند که بهعنوان روکش برای

لنزها و الیاف مورداستداده قرارگرفته و موج

ایجاد ویژگی آبگریزی و مقاومت در برابر سایش

میگردند .احتماالً با ظهور ویژگیهای جدید ،مواد نانو ساختار بهطور فزاینده به ابزارها و قطعات
ماکروس وپی اضافه خواهند شد تا عمل رد یا ویژگیهای بهتری ایجاد کنند.
در بعد پزش ی فناوری نانو میتواند باعث شتاب در پیشرفت پزش ی ترمیمی شده ،رزمنده را هر
چه سریعتر به صحنه عملیات نظامی برگرداند.
با توجه به پژوهش انجامشده ،میتوان با استداده از فناوری نانو در فرایند تولید پارچه آن را در
مقابل گلوله ،آب ،روغن و ندوذ عوامل شیمیایی مقاوم کرد .درواقع به کمک نانو لولهها و بافتن
آنها به ه میتوان ی پارچه ضدگلوله سبک تولید کرد که با تسهیل حرکت سربازها ،بازدهی
آنها را افزایش خواهد داد ،همچنین با ایجاد یک سری پرزهای نانومتری در سطح پارچه میتوان
مانع ندوذ آب و روغن به داخل لباس شد و یا به کمک اکسیدهای نانومتری فلزات منیزی ،
کلسی  ،آلومینیوم و تیتانیوم میتوان پارچه را در مقابل ندوذ عوامل شیمیایی خردل ،سومان و وی
ای س مقاوم کرد.
بنابراین فناوری نانو نظامی میتواند ابعاد مختلف امنیتی ،پدافندی ،راهبردی و توسعهای را برای
یک کشور به همراه داشته باشد که در صورت فقدان آن ،خسارات وسیع و جبرانناپذیری به بار
میآید .عمده نگرانیها راجع به استداده از سالحهای نانو فناوری در صحنه مخاصمات ،قابلیت آن
برای تیثیرات سوء بر انسان و محیطزیست است .در این زمینه باید استداده از نانو مواد غیر
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ارگانیک و مهندسیشده همچون تیتانیوم دیاکسید در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی را
که در بسیاری از موارد ،سمی بودن آنها برای انسان و محیطزیست آش ار شده است ،به حداقل
رساند و بهجای آن بر نانو مواد ارگانیک ت یه کرد.
در پایان با توجه به گستردگی نانوت نولوژی و کمترین استداده از آن در نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی پیشنهاد میگردد در نیروهای مسلح و بهخصوص در مراکز علمی و دانشگاهی آنها ،به
جذب دانشجو در این رشته و ایجاد مراکز نانوت نولوژی نظامی نیز اهتمام کافی شود تا انشا اهلل
حاصل آن تقویت هرچه بیشتر نیروهای مسلح چه در آفند و چه در پدافند باشد.
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