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 دنياهاي مدرن ارتشلباس رزمِهاي مورد استفاده در فناوري پژوهي آينده

3مسعود لطيفي،2پدرام پيوندي،١روح اهللا باقرزاده

 چكيده
بـا تكامل تدريجي را به كار برد، زيرا تكنولوژي هاي مربوط به جنـگ افزارهـا براي پيشرفت در تجهيزات جنگي نمي توان واژه

و در چنين سرعتي تنها مي توان واژه انقالب هاي فن آوريل باوري سرعت غير قاب درارتـش هـاي. را استفاده كرد تغيير مي كنند
مي هاي كالني را صرف توسعه مدرن بودجه  كند تا اطمينان حاصل شود كه سربازان را در برابر دماهاي بـاالي لباس هاي رزم جديد
و بيولوژيك مقاومند، استقامت سرباز را تا حد يك هاي شيميا كنند، در برابر سالح حفاظت مي  مي"ابرانسان" يي او باال برند، سالمتي
و كمك كنند، توصيه را پايش مي  مي ها و هاي پزشكي ارايه با(هاي فراواني را در ايجاد شبكه نبرد در عرصه رزم قابليت دهند، ارتباط

و فرماندهي در فاصله هم مي)هاي دور رزمان تجهيـزات از نظـر هاي رزم آينـده لباسهاي فناورياين مقاله به بررسيدر.ندكايجاد
. پرداخته شده استسازي آنهاو نحوه يكپارچهمخابراتي

 كليد واژه
 تجهيزات مخابراتي،هاي مدرنلباس رزم، ارتش

 Bagherzade_r@yahoo.com* دانشجوي دكتراي تكنولوژي نساجي دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير-1
 دانشجوي دكتراي تكنولوژي نساجي دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير-2
 اه صنعتي اميركبير استاد وعضو هيات علمي دانشكده نساجي دانشگ-3
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 مقدمه
.و حفـظ جـان نظاميـان اسـت افـزايش كـارايي،شده استاي برخوردار ويژه اهميتاز اخيري كه در دو دههييها از جنبهييك
و جنگ و تلفات بيشمار طي جنگهاي گذشته مانند افغانستان و عراق باعث شد هاي خونين حفظه تا تمامي كشورها افزايش كارائي

و ادوات جنگـي، تجهيـزات مـورد اسـ سربازان خود را بيشتر مد نظر قرارنجا و همسو با پيشرفت تكنولوژيك تجهيـزات تفاده داده
و بـراي تمـامي هاي كوتاه مدت، ميان اين پيشرفت تكنولوژيك در غالب برنامه. توسط سربازان را نيز بهبود دهند  و بلند مـدت مدت

هاي سـرباز آينـده خـود در كشورهاي زيادي در حال حاضر با برنامه. هاي نظامي در اكثر كشورها مورد توجه قرارگرفته است نيروي
تححال برنامه ميريزي، و انجام آزمايشات عملي . ارائه شده است1ها در جدول هايي از اين برنامهنمونهباشند قيق

 هاي مدرن برخي از كشورهاهاي سرباز آينده ارتش برنامه-1جدول

)ها(نام برنامه كشور رديف
 Land Warrior &Future Force Warrior اياالت متحده امريكا1
 ISSP: Integrated Soldier System Platform كانادا2
 Land 125 استراليا3
 BEST: Belgian Soldier Transformation بلژيك4
 FELIN: Fantassin à Equipements et Liaisons Intégrés فرانسه5
 FIST: Future Integrated Soldier Technology انگلستان6
 Future Soldier Program دانمارك7
 Project Anog قدسگراليم اشغرژ8
 21st Century Soldier System جمهوريچك9

 Soldato Futuro (Future Soldier) ايتاليا 10
 SMP: Soldier Modernisation Program هلند 11
 Slovenian Warrior of the 21st Century اسلووني 12
 IdZ:  Infanterist der Zukunft (Future Infantryman) آلمان 13
 NORMANS: Norwegian Modular Arctic Networked Soldier نروژ 14
 MARKUS سوئد 15
 ACMS: Advanced Combat Man System سنگاپور 16
 Combatiente Futuro (Future Combatant) اسپانيا 17
 Project Wolf/Soldier 2000 روسيه 18
 African Warrior افريقاي جنوبي 19
 Soldato do Futuro (Future Soldier) غالپرت 20
 Advanced Integrated Fighting System جمهوري اسلوواكي 21
 Kampfanzug Neu (New Combat Dress) اتريش 22

ميهاي مدرنيزهها كه به برنامهرسد شروع اين نوع برنامه به نظر مي بهكردن سرباز موسوم شد را الدي مـي هشتاد اواخر دههتوان
و ارزيابي قرار دهندهاي خود كه كشورهاي مختلف برنامهنسبت داد . را مورد مطالعه
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 مطالعات
سـامانه اي موسـوم بـه را تحـت برنامـه خـود نظام هاي سرباز پياده وزارت دفاع انگلستان تصميم گرفت كه قابليت 1994در سال

از با انجام مطالعا هدف اين. آغاز كند1"سرباز جنگجوي آينده"  شـامل سرباز كردنهاي مدرنيزه رنامهبت بيشتر وارد مراحل ديگري
و در نهايت تحت عنوانو عملي٢مراحل ارزيابي و برنامه)FIST(" يكپارچه سرباز آيندهفناوري"شد .باشـد مـي ريزي در حال اجرا

شدشد كه اي عنوان پروژه فيستبرنامه عو هماه استتوسط نيروي زميني انگلستان آغاز  هـدف اصـلي آن وان گرديـد، نـ نگونه كـه
و يكم يك. باشدميارتقاي سطح اثربخشي سرباز پياده نظام در صحنه نبردهاي قرن بيست اين برنامه به سرباز پياده نظام به صورت

و  و برون مرزدر نظر دارد تا سربازان پياده نظام اين كشور را در عرضه مجموعه الينفك نگاه كرده ي به كمك ايجـاد هاي نبرد داخل
و مقاوم سازد و عوامل در پيش رو آگاه اين طرح در نظر دارد تا سرباز پياده نظام آينده خود را بـه. يك شبكه رزم در برابر تهديدات

تاايگونه و فيزيكي كاهش شده بهينه،عملكردميزان تجهيز كند هي با افزايش ميزان آگـا اثرات فشار رواني جنگ يافته،، بار رواني
ازو كاهش يافته و بازه.به حداقل ممكن كاهش دهدخطاهاي انساني را تهديدات ناشي -هاي زماني مختلف كنسرسيومبراي مراحل

و برنامه فيست را به اجرا دراوردند و بررسي قرار گرفته  به عنـوان اولـين پيمانكـار مرحلـه3شركت تيلز. هاي مختلفي مورد ارزيابي
شدا 2003 مارس12 ارزيابي فيست در تاريخ را1 هفتاد هزار سامانه فيـست ورژن 2005اين كنسرسيوم كه تا اواخر سال. نتخاب

 را بـه ارزش1 هزار سامانه پيشرفته فيـست35 تعداد 2015 ميليون پوند تحويل داده است، قرار است تا سال17به ارزش تقريبي
م. تقريبي ده ميليارد دالر تحويل دهد ].٢و١[ نشان داده شده است1جهز به فيست در شكل شمايي از سرباز

 شمايي از سرباز مجهز به فيست-1شكل

 هـايي ماننـد طـرح.و به اجرا گذاشـت طراحيد در دهه گذشته دولت آمريكا طرح هاي مختلفي را براي سربازان نسل آينده خو
هـاي در افـق كـهFFW("6(جنگجوي نظـامي آينـده"و نهايتا برنامه5"جوي نيروي زميني جنگ"،4" سربازاز يكپارچهتمحافظ"

 
١ Future Fighting Soldier System (FFSS) 
٢ Assessment Phase  
٣ Thalse 
 
٤ Soldier Integrated Protective 
٥ Land Warrior 
٦ Future Force Warrior 
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وقزماني مختلف مورد ارزيابي  را بـهي ميليون دالر50ياز اين رو ارتش آمريكا قرارداد. را در نظر دارد 2020 افق زماني رار گرفته
و وجـود. آينده تهيـه كنـد بازانسري را برايمنعقد كرد تا اين دانشگاه تجهيزات) MIT( سال با دانشگاه ماساچوست5مدت  تنـوع

ع تعدد تجهيزات همراه و لزوم يكپارچه رصه سرباز در ينازي اين تجهيزات به لحاظ افـزايش كـارائي سـرباز از مهتـرسهاي عملياتي
از2 در شكل.مسائلي است كه در اين برنامه مورد توجه قرار گرفت .]4و3[ نشان داده شده است2020FFW شمايي

از-2شكل  ارتش امريكاFFW 2020 شمايي

مي كانادا كه توسط وزارت دفاع كانادا در حال اجر)ISSP(پي.اس.اس.طرح آي  نيروهـاي هاييافـزايش توانمنـد در جهت باشدا
د تا با تلفيق توانمندي سعي برآن است آينده كانادا است كه در آن نظامي هار سطح مطلوبي از قابليتهاي مختلف سرباز كانادايي را

و هـوايي مختلـفو با تطابق و(پذيري بيشتري در شرايط جوي مختلف به دليل حضور نيروهاي نظامي در مناطق آب درون مـرزي
.]3[قرار دهد) برون مرزي

طرحي است كـه بـا مي باشد"1 يكپارچه سربازارتباطاتو تجهيزات"كه نام آن برگرفته از عنوان فرانسه)FELIN(طرح فلين
 سـاژم شـركت هاي بعد بـا مـشاركت اين برنامه كه در سال. به اجرا درآمد ) Thomson( با شركت تامسون 1996قراردادي در سال 

)Sagem(ده ادامه يافت در غالب سامانه تجهيزات مورد استفاده در جوخه ريزي زماني برنامه هاي طبق بازه. گرددنفري ارائه مي هاي
شدفلين با 2009نظام در سال هاي پياده دو سوم هنگوزارت دفاع فرانسه، توسط شده  .]٣[ مجهز خواهند

دي"طرح زد آي، ،")IDZ ( در غالـبو باشدمي"2سرباز پياده نظام آينده"به معنايو آلمان كه برگرفته از يك عبارت آلماني 
مي)EADS(اس.دي.اي.صنايع الكترونيك دفاعي ايييك تيم صنعتي به رهبري وزارت دفاع 2004در جوالي. باشد در حال اجرا

دي سامانه15سفارش تامين  زد آي، درجهت استفادهرا، .]3[را صادر نمود افغانستان جنگنيروهاي آلماني
ميتشارهاي به طور كلي در اكثر برنامه :بندي نمود دستهراهاي زيرتوان زيرشاخههاي مدرن دنيا

(C4I(يآ.فُر.سي-1 و اطالعات)مخابرات(دهي، كنترل، ارتباطات فرمان) )، كامپيوتر

١ Fantassin a Equipment et Liaisons Integrees 
٢ Infanterist Der Zukunft 
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)Lethality(كشندگي-2
)Mobility(پذيري تحرك-3
)Survivability( ماندن شانس زندهـ بقاپذيري-4
) Sustainability(پايداري منابع انرژي-5

تواند شامل موارد مختلفي شود مي هاي مختلف ديده مي هاي سرباز آينده كشور هاي عنوان شده كه غالبا در اكثر برنامه زيرشاخه
سر: از قبيل  ، زيرسامانه تثبيت شرايط مطلوب دمـاي بـدن،ه پايش وضعيت فيزولوژيك سرباز، زيرسامان سالح، يونيفرم نبرد، پوشش

و زيرسامانه منابع .]4و3[باشدمي...انرژي
بههها زيرسامان برنامهاين در ي بالـسيتك مـورد هـا زره.دنـاردهه حفاظت از جان سـربازان را بـر عهـد وظيفپوشش هاي مربوط

سـاخته ...و“5.ام”، زايلون، داينيمـا، الياف سراميكي سخت،در برابر گلوله مانند كوالرمعموال از جنس الياف مقاوم استفاده كنوني
و دوام لبـاس در شـرايط عمليـاتي مختلـف هاي الياف اشاره شده براي افزايش راحتي پوشنده كاربرد تكنولوژي. شوند مي از لبـاس

و گرمـايي را كـاهش باشد همچنين الياف جديد الگوهاي استتار تأثيرگذاري نشان اي برخوردار مي اهميت ويژه و اثـرات دمـايي داده
و بايستگي اما. دهند مي و چيـدگي هاي عنوان شده براي سربازان آينده واضح است كه به علت پي با توجه به الزامات هـاي عملكـردي

و) بقاپذيري(هاي مربوط به يك زيرسامانه الرغم برآورده كردن بايستگيهاي لباس رزم عليتنوع بايستگي استفاده از مواد اشاره شده
ر تغييـر به همـين منظـو. اني بلند مدت فراهم سازندمزهاي سرباز آينده را در بازه تواند اهداف برنامه هاي كنوني ديگر نمي تكنولوژي

- از جمله مـي.هاي مدنيزه كردن سرباز قرار گرفته است هاي مورد استفاده در لباس رزم سرباز آينده در اولويت برنامه هويت فناوري
اشـاره نمـود كـه در واقـع در دسـته مـواد " Shear-Thickening Liquid" به نام"Armor Holdings"توان به محصول شركت

مي"پلي اتيلن گليكول"اين ماده از تركيب. باشدپوش مي هاي تن تكميلي زره  شود كه هنگـام مواجـه بـاو ذرات نانوسيليكا ساخته
و به صورت جامد تغيير شكل پيدا مي  و سـپس بـه وضـعيت ضربه شديد در فاصله زماني بسيار كوتاهي تغيير آرايش پيدا كرده كند

].5و4[گردد مايع خود بر مي
و اشعه مادونهارمينيفوهابرنامه اين در قرمز را كـاهش طوري طراحي خواهند شد كه در معرض ديد بودن سرباز، اثرات رادار

و حفاظت محيطي سرباز را نيز فراهم آورد  و عالوه بر آن كنترل دماي شخص و جراحـت او را مطلـع داده  در شرايط ايجاد بيمـاري
و با و يا قادر باشـد هاي حاص داده، سيستمهاي انتقال اطالعات كمكسازد ل از پايش فيزيولوژيكي بدن را به فرماندهي مخابره كند

و بنا به ضرورت درصدد رفع آن اقدامات الزم را انجام دهد  يا يـك نـوع تكنولـوژي1ها ممكن است از سيم لباس. در شرايط مختلف
و يـا اينكـه از تكنولـوژي هاي ديگر استفو زيرسامانه مانند بلوتوث براي وصل شدن به اجزاء مختلف2سيمي بي هـايي ماننـد اده كند

و يا منسوجات هادي بهره  و لباس رزم سرباز جدا از اينكـه بـه عنـوان محـافظ سـرباز اسـت بايـد.گيردمنسوجات هوشمند  پوشش
و منابع قدرت را نيز در آنها جاي سنسورها، آنتن ا.و يكپارچه شوددادهها ز مراحل بحرانـي رسيدن به اين مرحله از يكپارچگي يكي
ميموقعيت برنامه و اهدافش ].5-3[باشد هاي سرباز آينده

و لباس رزم سرباز آينده  تجهيزات مخابراتي
و آوري فن همانطور كه عنوان گرديد استفاده از اي از اهميـت ويـژه جاسـازي تجهيـزات در لبـاس رزم سـرباز آينـده هاي ادغام

ت. برخوردار شده است  فيزيولوژيـك، زره كــاله خـــود، سيـستم نمايـشگر وضـعيت جهيزات حجيم مخابراتي، اين تجهيزات شامل
و و باشد مي ...بالستيك و حتي باعث شناساي كه مانع تحرك سرباز شده بـه همـين جهـت. شـود مناسـب مـير عدم امكان استتاي

 
١- Wires 
٢- Type of Wire Less Technology 
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و محل مناسب و يكپاچه سازي اين تجهيزات ل آنها تحقيقات زيادي در جهت ادغام و تكنولوژي مورد استفاده صـورت در باس رزم
.هاي سرباز آينده نشان داده شده استهايي از تجهيزات مخابراتي مورد استفاده در برنامه نمونه3 در شكل.گرفته است

 هاي سرباز آيندههايي از تجهيزات مخابراتي مورد استفاده در برنامه نمونه-3شكل
63 كيلوگرم است كه در برخـي مـوارد بـه45هاي مختلف به طور ميانگين زات هر سرباز در ماموريت وزن تجهي در حال حاضر
با.اختصاص ميدهد به خوديو محافظتبخش عمده اين تجهيزات را ادوات مخابراتي.رسد كيلوگرم نيز مي در سربازان نياز به ارتباط

 داشـته باشـدرا)2جـدول( را كه توانايي استفاده در باندهاي فركانسي نظامي هنگام عمليات نظامي لزوم استفاد از تجهيزات مخابراتي 
.مشخص مي نمايد

 ده در ارتباطات نظاميا باندهاي فركانسي مورد استف-2جدول

كه در حال حاضر در هر واحـد عمليـاتي يـك.بخش كليدي وحجيم وسايل مخابراتي نظامي آنتن اين گونه تجهيزات مي باشد
چي(ظيفه حمل وسيله ارتباطي مخابراتي رزمنده  ازو بـودن وسايل ارتباطي فعلي به علت حجيم.را برعهده دارد)بي سيم سـنگيني

لوگيري نموده وهمچنين احتمال صدمه ديـدن وشكـستدگي وجامانـدن درحـين عمليـات نيـز وجـود داردجسرباز تحرك طبيعي 
از. آنگيبوده كه درنتيجه احتمال جاگذاشتن وشكت وسيله مخابراتي كه همواره همراه سرباز بنابراين نياز به استفاده  بر اثـر افتـادن

تحـرك وجود نداشته باشد ضروري مي باشد چنين وسيله مخابراتي در عين حالي كه بايد داراي كارايي بـاالي باشـد نبايـد جلـوي
دره درزمينه ادغام تج در اين راستا تحقيقات زيادي. طبيعي رزمنده را سد نمايد  يزات مخابراتي در لباس رزمنده صورت گرفته كـه

.]9-4[اين بخش مورد بررسي قرارگرفته مي شود
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 خصوصيات تجهيزات مخابراتي به كار رفته در لباس نظامي
:تجهيزات مخابراتي به كار رفته در لباس نظامي بايد داراي خصوصيات زير باشد

ن وبزرگعدم نياز به باطري هاي سنگي−
) تجهيزات مخابراتي فعلي15/1"حدودا(قابليت كار با توان پايين−
 عدم نياز به مدارات الكتريكي حجيم−
 قابليت كار در تمام حاالت فيزيكي سرباز−

ر  برعهدهايكي از بخشهاي مهم وكليدي در تجهيزات مخابراتي آنتن مخابراتي مي باشد كه وظيفه دريافت وارسال امواج راديوئي
بنابراين درمورد آنـتن تجهيـزات.ارد درواقع كارائي يك سيستم مخابراتي به طور مستقيم به كيفيت وكارائي آنتن آن بستگي داردد

.مخابراتي به كار رفته در لباس نظامي نكات زير بايد مدنظر قرارگيرد
 محل استقرار آنتن در لباس نظامي−
شو"معموال(جنس آنتن− )د از الياف هادي استفاده مي
 اندازه حلقه هاي آنتن−
 فاصله مدارات مخابراتي از آنتن−
 تاثير تغيرات لباس براثر تحرك رزمنده برروي آنتن−
 ...)صورت عمودي ،موازي،به(نوع آنتن مورداستفاده−

تحقيقات صورت گرفته مشخص نمود كه بهترين مكان براي استقرار آنتن در لباس نظامي محلهاي مي باشد كه داراي كمتـرين
غييرات در شكل آنتن باعث افت رانـدمان كـاري درآن مـي شـودترا دارامي باشند زيرا سرباز غيرات شديد وتاخوردگي براثر تحركت

و دوركمر، جيب، بدين ترتيب بهترين مكانها براي استقرار آنتن درلباس رزم يقه لباس،باالي آرنج،  اچـه شـلوار رزم مـيپ باالي زانو
.]13و9-4[)5و4شكل( باشد

 محل هاي مناسب جهت استقرار آنتن)4(شكل
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 نمونه يونفرم نظامي ارتش اياالت منحده آمريكا به همراه سيستم مخابراتي داخلي)5(شكل

و بـه كه داراي حفاظت بالـستي باشد مي خود يكپارچه كالهيكي ديگر از تجهيزات مورد استفاده در راستاي ايجاد شبكه نبرد كي
توانـد موقعيـت نبـرد، موقعيـت خود مـي كالهرنمايشگ. باشدبكار برده مي عنوان واسطي براي وصل شدن به عناصر ديگر شبكه نبرد 

و هدف پوشنده كاله  و تجهيزات و دشمن از از طريقهاي مقدم را به خوبي خود، موقعيت افراد دوست روي نـشانه تصاوير دانلود شده
و تشخيص دهدمشاهدي خود اسلحه ].12و3[.ه

ك ساير زيرسامانه با لباس رزم سازي يكپارچهاز مصاديق تكنولوژيكي ديگر  (QTC)امپوزيتهـاي تـونلي كوانتـومي ها استفاده از
و چسب االستومري بوده كه به عنوان سنسورهاي فـشاري اسـتفاده. باشدمي كامپوزيتهاي تونلي كوانتومي مواد كامپوزيتي از فلزات
ميآنها آيد، از نام اين كامپوزيتها برميگونه كه همان. شوندمي بدون فشار، عناصر هدايت بدين صورت كه كنندبا تونل كوانتومي كار

ه  مي اما هنكاميكهكنندستند كه الكتريسيته را هدايت نميكننده به قدري از هم دور شود، عناصر هـدايت كننـده بر آنها فشار وارد
 خطي مقاومت مواد كالسيك در برابر عبور الكتريسيته ). عبور كند(تواند از ميان عايق تونل زندو الكتريسيته مي به هم نزديك شده 

در)متناسب با فاصله(بوده .]11و10[ رابطه دارد فاصله ميزان، درحاليكه مقاومت تونل كوانتومي به صورت نمايي با كاهش
ب به لحاظ كاركردي مي هاي اشاره شده را درنظر گرفت ليكن نكته اساسي در معماري اين ها زيربخش رنامهتوان براي تمامي اين

ميسامانه ميها رويكرد طراحي آن و به جاي ارائه يك معماري عملياتي براي بايست از معماري فناوريباشد كه گرا پرهيز شده است
و تمامي فناوراي از سيستمآن يك معماري سامانه  و سازگار جلوهها را در قالب سيستميها را در نظر گرفت گـر هايي به هم پيوسته

و درنهايت بايـستگي  هـاي سـرباز آينـده را ساخت تا بتوانند در كنار ايفاي نقش كليدي خود در نحوه عملكرد ديگري نيز موثر بوده
يهاي مدرنيزهبنابراين در ارائه برنامه. برآورده سازند  ك فناوري در راستاي برآورده كردن يك نياز ساختن سرباز تنها هدف رسيدن به

و كليدي در اين طرح در عرصه نبرد نمي و باشد بلكه هدف مهم و متعادل به لحاظ الزامات عملكرد ها رسيدن به يك سامانه متوازن
مي, وزن, عوامل بحراني چون حجم و هزينه .باشدانرژي
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هـاي كه داراي خصوصياتي منحصر به فرد با كاربرد هاي در تمام زمينهروز دنياست فناوري نانو يكي از مدرنترين فناوري هاي
و فناوري است از استهمين كاربردهاي وسيع فناوري نانو. علم ) cross science(ويژگـي بـين رشـته اي بـودنن به عنـوانآ كه

و كنجكاوي بشر براي دانـستنآ فقط ناشي از تازگي از طرفي توجه روز افزون بشر به اين فناوري.مي شود ناوري نانو يادف نچـهآن
و دستيابي به انها جز از ايـن به دليل قابليت هاي ويژه اي است كه اين فناوري پيش روي انسان قرار مي دهد نمي داند نيست بلكه

هاي از پيشگامان توسعهي فرانكس يك آلبرتدر تعريف ارائه شده توسط. راه ممكن نيست آمده استو ناني فناوري صنعتي كاربرد
و فناوري نانو بخشيفناور":كه ي نانومتر در آن نقش اساس100 تا 0,1 در محدودهي است كه ابعاد كوچكترين ارقام با معني از علم

م و تالش فعاليتي نانو توصيف همه جانبهيفناور." كننديايفا ء مـادهي است كه با دست بردن در اساسيهايها ) اتـم( ترين جـز
م اشويباعث يايد تا به خواص خارق العاده ها( چرا كه اگر مواد به كوچكترين ابعادشان.فت از آن دست شكسته) اتم ها يا مولكول
م  خيشوند ا صوصياتتوان و آن ها را به ماده و توليـد آن هـا بـهي تبديل كنيم كه در حالت عادي بنياديشان را تغيير دهيم  تهيـه

.هيچ عنوان امكان پذير نيست
روي از متخصصان نانو تكنولوژيال حاضر برخح در هاي در حال كار بر و پارچه ي هستند كه عالوه بر توانـايي هوشمندي مواد

اياص. هاي خود را نيز برطرف سازند ديدگيآسيباستتار خود بتوانند مي مواديبر مبنان ادعا ول حاكم بر -ه توانند بر پايي است كه
مي نوري مينور به بدن يك ماهكه به عنوان مثال هنگامي. از خود نشان دهنديلف مختيهاشرسد واكني كه به آنها كندي برخورد

و پراكنش خود را تغييركه وجود داردي ماه پوستيروها از جنس پروتئينيذرات بسيار ريز  و به اين ترتيب خـواص داده فواصل
مي سطح پوست ماهينور ها اين. شودي دستخوش تغيير م پروتئين هاي همچنين ي را كه نقـاط كـوانتمي بسيار ريزي توانند بلور

م و هر يك به اندازهيناميده هايمياين نقاط كوانتم. يك مولكول هستند با خود حمل كنندي شوند ي نئوني توانند از خود رنگ
ف. دارديساطع كنند كه اين رنگ ها نيز به اندازه هر يك از اين ذرات بستگ  نزديـك يـا دوري اين بلورها يعنـياصله به اين ترتيب

م  رنگ پوست خـود را عـوضي كه يك ماهي را تغيير دهد درست به همان روشي تواند رنگ سطوح مصنوعيشدن آنها از همديگر
ميتمامي اين تغييرات تنها در اندازه. كنديم .تواند شكل گيردهاي نانو است كه

 فيزيولـوژيكي دايـم پـايش،)بدون افـزايش ضـخامت( ناپذيرذ ضدگلوله نفويهالباسدر استفاده فناوري نانو ديگر از هاي نمونه
و برقرار،ربازس .كندميي مافوق بشريهاي توانايي ارتباطات خودكار است كه سربازان آينده را داراي تشخيص جراحات

و بايستگي با توجه به پيچيدگي نـام مفهـوم جديـدي بـه دهاي تكنولوژيك آينده هاي نبر هاي مورد نياز سرباز آينده در عرصه ها
شد“ نيروي مشترك” به. در آمريكا ارائه دركه در نظر گرفتاي فضاي شبكه به صورترا طور خالصه فضاي جنگ اين مفهوم  بتوان

بكـارگيري(flagshipهايي را در غالـب طـرح همكاري در همين راستا وزرات دفاع امريكا.آن فرماندهي مشترك را به اجرا درآورد
مؤسسه نانوفناوري بـراي”انداخت كه منجر به ايجاد به راه MITدانشگاهبا)توان علمي مراكز پژوهشي در جهت تحقيقات كاربردي 

و مطالعـات كـاربردي ؤليت اين مؤسسهئمس.شددالر ميليون50اي معادل با بودجه 2002را در سال“ آينده سرباز انجام تحقيقات
در MIT دانـشگاه نانوفنـاوري نتايج تحقيقات صورت گرفته توسـط موسـسه. باشدمي FFW برنامه انداز بلندمدتمچشدر راستاي 

مي"كه دهد هاي زماني مختلف پاسخ نهايت بايد به اين سوال در بازه  دشـمنان پذيري سربازان را در برابر تواند آسيب چگونه فناوري
و توانمندي  و هماهنـگ بـاهاو تهديدات محيطي كاهش دهد و سازگار با شرايط محيطي و شرايط ايمن، راحت ي او را تقويت كرده

".فرماندهان را فراهم سازد
و در عـين حـال جـاذب انـرژالاست كه استحكام فوق اليافي ساختداين موسسه درصد همچنين  باشـند تـايعاده باال داشته
و ضدانفجاري در لباسها اليافبتوانند از اين ي سنـسورهاييهمچنـين ايـن لباسـها دارا. اسـتفاده كننـدو بالستيك خـود ضدگلوله

و با شناساييميخواهند بود كه جراحات بدن سرباز را شناساي مـي نوع جراحات عمل الزم را برايكند ي نجات جـان سـرباز انجـام
رابه عنوان مثال اگر قلب يك سرباز در اثر موج. دهد منفجار از كار بيفتد سنسورها آن  پيـشرفتهيو با كمك موادددهنيا تشخيص
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مي عمليات بازگشت قلب، نزديك قلب تعبيه شدهيكه در مكانها ميهمانند يك ماساژور قلبو شودي انجام  اگر همچنين. كندي عمل
 نـوع عامـلو به كمك نانو تجهيزات تعبيه شده در لبـاسهدش قرار بگيرد سنسورها مطلعي شيميايي آلودهييك سرباز در منطقه

شديشيمياي و تشخيص داده بهي كه در لباس زرم تعبيه سپس به كمك نانو تجهيزاته  اين عامل به خـون شده است، پادتن مربوط
م حت. شوديتزريق و .]11و4[ خودش قادر است از مرگ نجات پيدا كنديدر اين حالت سرباز بدون كمك ديگران

 گيرينتيجه
مي، منسوجات هوشمند، منسوجات الكترونيك هاي نو استفاده از فناوري و توانايي سرباز را تـوان محـورو افزايش قابليت كاربرد
و البسه نه يكپارچه اصلي تحقيقات در زمي  از بـا توانمنـدي لباس رزم آينـده.دانست آينده رزم سرباز سازي تجهيرات هـاي برخاسـته

و طراحي،نانوفناوري و همگون با شرايط محيط  شباهت چنـداني بـه لبـاس رزم سـربازان هاي مصنوعي استفاده از ماههچه فريبنده
و از اليه عمالً يك ماده لباس رزم جنس.امروزي ندارد ميي واحد نيست  لبـاس در سراسر ايـن. شود هايي با خواص مختلف تشكيل

و، اطالعات رزم داي حمل دارو وظيفهبايستميايعات نيزمجرياني از در حال تبادل است اي بـه را از نقطهحرارتو شته را برعهده
باليستيك خود را نيـز در عـين محافظت مضاف بر اينكه،كنند منتقل)comfort( جهت ايجاد خواص راحتي بيشتر اي ديگر نقطه

ك حال مي  و تجهيـزات حجـيم سـربازان امـروز وزن كمتـر جنگجوي آينـده، در مقايـسه بـا لبـاس لباس رزم.دنبايست حفظ و هـا
و توانمندي عملكردهاي بيشتري خواه و حفاظت و موثر، با طراحي زيبا بـه ارمغـان اي را در يك بسته هاي پيشرفتهد داشت ي ساده
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