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Abstract   
Background and Aim: In the past human beings have made great efforts to increase their physical capabilities 

by using different materials and methods. In the history of contemporary human wars, there are many signs of the 

use of materials by soldiers that prepared them for brutal battles. Even today, man still pursues this dream and 

intends to make himself a perfect and immortal being. In recent decades and in parallel with the growth of 

technology, this desire has been taken into consideration more quickly, especially in the military forces. Currently, 

the military forces use various methods to improve their soldiers' performance. The main goal of these measures 

is to increase the capabilities of the internal forces to overcome the enemy more easily. 

Methods: This study was conducted using the process of reviewing and analyzing the content of the published 

papers.  

Results: The use of methods to increase the capability of military forces has grown significantly in recent 

decades. These methods are mainly divided into two categories: the use of physical tools, robots, methods 

affecting the central nervous system, genetic changes, or the use of medicines and chemicals. However, due to the 

costs associated with the production of these extracorporeal skeletons, their use seems to be limited to military 

special forces. The use of medicines and chemicals is the most common method of improving the capabilities of 

military forces. They also try to interfere with the mental abilities of the troops in sensitive operational conditions 

by interfering with the human nervous system. 

Conclusion: In the battlefields, military forces need to make quick decisions, be alert at an ideal level, 

strengthen memory and perform multiple tasks. However, paying too much attention to increasing the 

extraordinary capabilities of soldiers with the daily use of drugs or tools may fundamentally change the nature of 

future wars. The ever-increasing rate of development of ways to enhance the capabilities of soldiers may make 

the soldiers of the future to be people who have no sleep or fear, consume any kind of substance as food, 

communicate with each other through telepathy, and easily pass through physical barriers. Of course, the use of 

different methods of increasing the performance of the military forces has created many questions and 

uncertainties in terms of the health of the forces, their human behavior, and legal and ethical aspects. 
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   دهکیچ
رسیده است خود را با استفاده از هر آنچه به ذهنش میهای جسمانی توانمندیتالش زیادی کرده است تا همواره انسان  ف:هدزمینه و 

رحمانه ها را برای نبردهای بیسربازان دارد که آنهای زیادی از کاربرد موادی توسط های معاصر بشری نیز نشانه. در تاریخ جنگافزایش دهد

های نقص و نامیرا بسازد. در دههکند و قصد دارد از خود موجودی بیانسان همچنان این آرزو را دنبال مینیز کرده است. امروزه آماده می

حدت و شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفته  خصوص در نیروهای نظامی باهموازات رشد تکنولوژی این آرزو با سرعت بیشتری باخیر و به

نند. هدف اصلی این اقدامات کمیعملکرد سربازان خود استفاده  یای بسیار متنوعی برای ارتقاهاست. در حال حاضر نیروهای نظامی از روش

  .تر بر دشمن استهای نیروهای خودی غلبه آسانضمن افزایش توانمندی

ای های رایانهای و پایگاهتابخانهگیری از متون کبررسی متون منتشر شده در منابع قابل دسترس با بهرهدر این مطالعه از روش  :هاروش

 .رار گرفتندقهای بهبود عملکرد نیروهای نظامی مورد بررسی و تحلیل استفاده شده است. مقاالت منتشر شده در مورد روش

به  ها عمدتاًاشته است. این روشهای اخیر رشد قابل توجهی دای نظامی در دهههای افزایش توانمندی نیروهاستفاده از روش ها:یافته

یکی و یا استفاده مستقیم از داروها ثیرگذار بر سیستم اعصاب مرکزی، تغییرات ژنتأهای تها، روشدو دسته استفاده از ابزارهای فیزیکی، ربات

ها در رسد کاربرد آننظر میهنی بهای خارج بدهای مرتبط با تولید اسکلتهزینه دلیلهشوند. با این وجود ببندی میی تقسیمیو مواد شیمیا

توانمندی در نیروهای نظامی  قایرین روش ارتتاستفاده از داروها و مواد شیمیایی متداول .حال حاضر فقط محدود به نیروهای ویژه نظامی شود

 .اس عملیاتی تداخل نمایندهای روانی نیروها در شرایط حسانسان در توانمندیشود تا با دخالت در سیستم عصبی تالش میاست. همچنین 

 هایقویت حافظه و اجرای مسئولیتتآل، در میادین نبرد نیروهای نظامی نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع، هوشیاری در سطح ایده گیری:نتیجه

ی مانند یوزانه از داروها و یا ابزارهارهای غیرعادی سربازان با استفاده مندیتوجه بیش از اندازه به افزایش توانبا این وجود هستند.  چندگانه

های افزایش توانمندی وشمتحول کند. سرعت روزافزون رشد ر های آینده را کامالً ماهیت جنگ های خارج بدنی ممکن است اصوالًاسکلت

کنند، از ه عنوان غذا مصرف میای را بو ترس ندارند، هر نوع ماده سربازان ممکن است باعث شود که سربازان آینده افرادی باشند که خواب

مختلف افزایش  یهااستفاده از روشالبته . کنندراحتی از دیوارها و موانع فیزیکی عبور میهو ب نمایندپاتی با یکدیگر ارتباط برقرار میطریق تله

و اخالقی حقوقی ، ای قانونیهو جنبه آنان سالمتی نیروها، رفتارهای انسانیاالت و ابهامات زیادی را از نظر ؤعملکرد نیروهای نظامی س

 . ایجاد کرده است
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 مقدمه
 ترین موجودات رویبشر از نظر فیزیولوژی یکی از ضعیف

العاده وقی فیهیچ توانا موجودات تقریباً اغلباست و برخالف  زمین
 در ی پرواز کردن، شنا کردنیفیزیولوژیکی ندارد. بشر توانا

ی دویدن طوالنی، عبور کردن از موانع فیزیکی و یا حت هایمسافت
است و  با سرعت باال را ندارد. به گرسنگی و تشنگی بسیار حساس

رما و ستحمل او به اش بسیار محدود است. ییی و شنوایقدرت بینا
ل توجهی گرما بسیار کم است و هیچ ابزار دفاعی و یا تهاجمی قاب

سایر  از خود ندارد. نیازهای فیزیولوژیک انسان در مقایسه با
ست. ابه یک موجود ناتوان تبدیل کرده  موجودات او را کامالً 

انسان  وابستگی شدید انسان به هوا، آب و غذا باعث شده است که
چند هفته  یش از چند دقیقه بدون هوا، چند روز بدون آب ونتواند ب

که قادرند  که موجوداتی وجود دارندبدون غذا زنده بماند. در حالی
ذا نیازی که غها بدون آب و غذا زندگی کنند. اما مهمتر از آب و ماه

وابیدن است. خکند نیاز به ناتوان می عدم ارضاء آن انسان را کامالً 
 روز نخوابد 2-3طی اگر ای است که انسان به گونه فیزیولوژی بدن

 . نخواهد بود ایقادر به انجام هیچ رفتار عاقالنه
بزار و ادر ساخت و استفاده از های بشر ییتوانابا این وجود 

به  راوی  ،ارتباط برقرار کردن با همنوعان خودقدرت همچنین 
خت و ر سای بشر دیاست. تواناتبدیل کرده زمین کره حاکم مطلق 

ندیشمندان اابزار نامحدود است و به اعتقاد بسیاری از  زاستفاده ا
خاکی  ی او نیز در نهایت باعث نابودی خودش و کرهیهمین توانا

داد بسیار تع ،ییزیستگاهش خواهد شد. انسان با اتکاء به این توانا
حتی یادی و در موارد ز زیادی از موجودات بزرگتر از خود را نابود

سیاری بدر این میان  است. ای از آنان را منقرض کردهمدهبخش ع
خود  یبقامه مانده نیز محتاج حمایت بشر برای اداباقیجانداران  از

اند دهشهستند. اگرچه ابزارهای پیشرفته زیادی توسط بشر ساخته 
های فولی این ابزارها همچنان باید توسط خود بشر با همان ضع

نسان در فته شوند. در حال حاضر ضعف اکار گرهاش بیولوژیکیزفی
و در ای یاز عوامل اصلی ناتوانا ،مقابل گرسنگی، خستگی و خواب

وست. استفاده بهینه از ابزارهای دقیق ساخته شده توسط خود ا
ک ص فیزیولوژییترس، اضطراب و اغتشاش شعور از مهمترین نقا

 هبخصوص در شرایط غیرعادی هبشر هستند که عملکرد او را ب
 کنند.ر میپذیدهند و او را ناتوان و آسیبثیر قرار میأشدت تحت ت

در طول تاریخ خود  های جسمانی بشربه دلیل همین ضعف
های فیزیولوژیک و دنبال راهی برای غلبه بر این ضعفههمواره ب

بوده است. مرگ و مواجهه با آن،  "مرگ"ها حتی مهمتر از آن
گذارترین تجربه زیستی انسان بوده و ثیرأترین و تاحتماالً بنیادین

خواهد بود. انسان دریافته است که در طول زندگی خود حتماً یک 
بار آن را تجربه خواهد کرد و این امر نیز خود به ترس انسان از 

ها و افزاید. در افسانههای نبرد و خطر میمواجهه شدن با صحنه

ت تا بتواند بر این ی بوده اسیهادنبال راههاساطیر، بشر همواره ب
های فیزیولوژیک خود غلبه کرده و حتی خود را نامیرا کند. ضعف

های بودند تا خود را انسانِ عصر گیلگمش و گرشاسب دنبال راه

 تن و نامیرا کنند. رویین ،مانندِ خدایان
زند؛ تنی دست به سیرِ آفاق و انفس میانسان به دنبال رویین
روید دها می، از گیاهی که در سرچشمه رواز آبِ حیات تا خونِ اژدها

تن برای صدمه ندیدن از ، از پیمان گرفهاای در پای کوهتا چشمه
ای که در آن دور از همه چیز زندگی کند موجودات تا ساختنِ قلعه

که در  است تنی وام گرفته شده از موجوداتیی از رویینیهانمونه
، مانند آب طوالنی دارند نظر انسان عمری جاویدان، یا حداقل بسیار

آشیل و  وهای گیلگمش و سیگورد و بالدور و گیاه و مار در حماسه
شتاسپ و شوند. اسفندیار، فرزند گاسفندیار و گرشاسب مشاهده می

ای ایران طبق متون زرتشتی یکی از مهمترین پهلوانان اسطوره
و چون  شودتن میتوسط خود زرتشت و به دعای خود او رویین

نش بندد، تنها چشماام غوطه خوردن در آب چشمانش را میهنگ
ری که واسطه تیهشود. مرگ اسفندیار توسط رستم بپذیر میآسیب

 کندتوسط رستم و به راهنمایی سیمرغ به چشمانش اصابت می
. را نیستندتن نیز نامیینیهای روبیانگر این اصل است که حتی انسان

نام برد.  توان از آشیلتن میینیهای باستانی رواز دیگر اسطوره
های یونانی که در نوزادی در رودِ دنیای مردگان پهلوان حماسه

 وشود و چون پدر از پاشنه او را گرفته و در آب فروشو میشست
ا و پس از پذیر ماند. آشیل در نبرد ترواش آسیببرد، تنها پاشنه

ی زهرآلود تیر باکشتن بسیاری از پهلوانان تروا،  جنگاوری بسیار و
 که توسط خدای خورشید هدایت شد جان باخت. 

های هنگدر تمام فر های اساطیری تقریباًوجود اینگونه افسانه

رد. اما تن شدن دارویینها برای بشری نشان از عمق آرزوی انسان

ود شده ها محداینگونه نبوده است که این خواسته فقط به افسانه

د را با تالش زیادی کرده است تا خو باشد. انسان در تمام تاریخ

. تن کندرویینرسیده است استفاده از هر آنچه به ذهنش می

ها نگتن مهمترین ابزار بشر برای پیروزی در جرویینسربازان 

دی از های زیاهای معاصر بشری نیز نشانهبودند. در تاریخ جنگ

 ایردهها را برای نبکاربرد موادی توسط سربازان دارد که آن

 مصرف قارچ آمانیتا توسطکرده است. رحمانه آماده میبی

ها پارتانها، خوراندن تریاک به سربازان عثمانی، روش آسوایکینگ

یایی و در پرورش فرزندان خود برای جنگ، استفاده سربازان پروس

توسط  جواناییا اینکاها از کوکائین و همچنین استفاده از مار

در این  ... همه نشان آمال و آرزوی بشرهای مکزیکی و زاپاتیست

 خصوص دارد.
ای به قدمت خلقت تن شدن بشریت سابقهروییناگرچه آرزوی 

های اخیر و به موازات رشد تکنولوژی این خود بشر دارد اما در دهه
آرزو با سرعت بیشتری به سمت محقق شدن پیش رفته است. این 

ت بیشتری مورد شدّت و خصوص در نیروهای نظامی با حدّهامر ب
های توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیروهای نظامی از روش

کنند. عملکرد سربازان خود استفاده می یبسیار متنوعی برای ارتقا
های نیروهای هدف اصلی این اقدامات ضمن افزایش توانمندی
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های مدرن دیگر تر بر دشمن است. اگرچه جنگغلبه آسان ،خودی
رد نیازی به درگیری رودررو نیروها با هم ندارد ولی در اغلب موا

توانمندی نیروهای عملیاتی در استفاده بهینه از ابزارهای جنگی رمز 
های پیروزی نیروهای عمل کننده در میادین نبرد است. امروز ارتش

راحتی از هسازی سربازانی هستند که قادر باشند بدنیا به دنبال آماده
ها به دنبال یولوژیک بشری عبور کنند. آنهای فیزسد محدودیت

سربازانی هستند که بتوانند مانند ماهی در آب شنا کنند، مانند 
مارمولک از سطوح عمودی باال روند، به سرعت یوزپلنگ بدوند، 
مانند عقاب تیز بین و قادر باشند برای روزها بدون خواب و غذا در 

منظور بعضی  های عملیات حضور داشته باشند. به اینصحنه
های جهان از جمله ارتش ایالت متحده امریکا بیش از یک ارتش

اما همین سرباز (. 1) کندمیلیون دالر برای هر سرباز خود خرج می
دالری کشته شود. بنابراین  1راحتی با یک گلوله هممکن است ب

ی آن است که کاری کنند تا سربازان آنها یهاآرزوی چنین ارتش
نشوند. از نظر فرماندهان نظامی یک سرباز  "هکشت"راحتی هب

 مصرفخسته، عصبی و تحت استرس مانند یک تانک منهدم شده بی
های نظامی از جمله خواهد بود. به همین دلیل بعضی از سازمان
های مرتبط با افزایش پنتاگون هر سال صدها میلیون دالر در پروژه

با  امروز سعی کردهکنند. بشر های سربازان هزینه میتوانمندی
های متفاوتی مانند علوم اعصاب، بیوتکنولوژی، استفاده از دانش

های دانش ربوتیک و هوش مصنوعی برای جبران نقصان
در آل آینده را گیرد تا بتواند سربازان ایدهب فیزیولوژیک خود بهره

 . دسترس داشته باشد
 

 هاروش
قابل  در منابعدر این مطالعه از روش بررسی متون منتشر شده 

های دسترس استفاده شده است. مقاالت منتشر شده در مورد روش
 Military Performnace) بهبود عملکرد نیروهای نظامی

Enhancement) قالهمورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. در این م ،
صه های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و خالروش

 .اندشده ها در بخش نتایج آوردهآن
 

 نتایج
های افزایش توانمندی نیروهای نظامی در استفاده از روش

به  ها عمدتاً های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این روشدهه

ثیرگذار أهای تها، روشدو دسته استفاده از ابزارهای فیزیکی، ربات
بر سیستم اعصاب مرکزی، تغییرات ژنتیکی و یا استفاده مستقیم از 

شوند. در روش اول بندی میی تقسیمیداروها و مواد شیمیا

های سربازان با استفاده از ابزارهای خاص فیزیکی ارتقاء توانمندی
ای نظامی همورد توجه سازمان ی که اخیراًییابد. یکی از ابزارهامی

. هستند (Exoskeleton) های خارج بدنیاسکلت، قرار گرفته است
ن ابزار که در حال حاضر انواع بسیار متنوعی هدف اصلی از کاربرد ای

تقویت قوای جسمانی  ،ها در مراحل تحقیق و توسعه استاز آن

با  ی است که سربازان صرفاًیهاموریتأسربازان به منظور انجام م

ها نیستند. اتکاء به قوای جسمانی فیزیولوژیک خود قادر به انجام آن
های خارج بدنی انواع بسیار متنوعی دارند که کاربردهای اسکلت

نظامی دارند. بعضی از انواع حتی متنوع پزشکی، درمانی، تفریحی و 

های خارج بدنی از موتورهای مینیاتوری نیز استفاده این اسکلت
دهد. این ها را به میزان زیادی افزایش میی آنیکنند که کارآمی

 "مردان آهنین"را به  ی رزمیند نیروهاهای خارج بدنی قادراسکلت

های خارج بدنی به نیروهای تبدیل کنند. بعضی از این اسکلت
ها دهند که چند صد کیلو بار را با سرعت دهنظامی این امکان را می

العبور بدون نیاز های طوالنی و صعبکیلومتر در ساعت در مسافت

های این اسکلتبه توقف یا استراحت حمل کنند. بعضی از انواع 
دارند و سربازان را در مقابل نیز های ضدگلوله خارج بدنی ویژگی

 دلیلهکنند. با این وجود بهای جنگی نیز محافظت میگلوله
 رسدنظر میههای خارج بدنی بهای مرتبط با تولید این اسکلتهزینه

ها در حال حاضر فقط محدود به نیروهای ویژه نظامی کاربرد آن
 شود.

الش تهای افزایش توانمندی نیروها، دسته دیگری از روش در

ای هشود تا با دخالت در سیستم عصبی انسان در توانمندیمی

ای مثال روانی نیروها در شرایط حساس عملیاتی تداخل نمایند. بر

 دانشمندان در حال پژوهش بر روی روشی هستند که از طریق

عملکرد  اطیسی در نحوهقراردادن سر انسان در داخل یک میدان مغن

 TMS (Transcranialآن دخالت کنند. این روش که به نام 

Magnetic Stimulation )شود با نصب یک شناخته می

ل سیستم مغناطیسی به صورت کاله بر روی سر افراد و انتقا

مغناطیسی کنترل شده سطح فعالیت سیستم اعصاب  هایپالس

سسه مؤ مرکزی و احساسات فرد را به میزان مطلوب کنترل نمایند.

 DARPA: Defenseتحقیقاتی وابسته به وزارت دفاع امریکا )

Advanced Research Projects Agencyهای خود ( پروژه

 در بخش علوم اعصاب را بر روی موضوعات زیر متمرکز کرده

 ست:ا

سیستم  امکان استفاده از علوم اعصاب در حفاظت و بازسازی .1
 ییهاروش عی شده است ازسها در این پروژه ؛اعصاب و روان سربازان

ها ر عملیاتدها به سربازانی که وسیله آنهاستفاده شود که بتوان ب
ن کمک کرد تا ضماند روانی شده های عصبی و یادچار آسیب

 های عملیاتاولین فرصت ممکن به صحنه تر دربهبودی سریع
 برگردند.

امکان کاربرد علوم اعصاب به منظور ایجاد برتری برای . 2
این بخش از تحقیقات شامل مواردی  ؛های نبردسربازان در صحنه

شود که به وضوح توانمندی سربازان را در مواجهه با دشمن می
سربازانی است که ها تربیت بخشد. هدف این نوع پروژهبهبود می

و اینکه  های نبرد تجربه کنندحداقل استرس و یا ترس را در میدان
های نظارت، تشخیص مهارت تواند برها میچگونه تحریک نورون

این رسد نظر میگیری در نیروهای نظامی اثر بگذارند. به و نشانه
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مانند  فرد توانند روی وضعیت ادراکهای مغزی میتحریک
 ها یا انجام کارها اثر بگذارند.قت در شنیدههوشیاری و د

در  ؛های آموزشکاربرد علوم اعصاب در اصالح روش. 3
اید در بنبردهای آینده سرباز بودن کار آسانی نیست. این افراد 

م های مههای خطرناک با استفاده از هوش خود تصمیمموقعیت
حال  نهای بیگانه صحبت کنند و در عیگرفته و همچنین به زبان

و استفاده  اختصاصی و اسلحه را با خود حمل ةد همه نوع وسیلنبتوان
ارد. به های زیادی دها نیاز به آموزشکنند. یاد گرفتن همه این

خواهد تحقیقاتی وزارت دفاع آمریکا میمؤسسه همین دلیل 
ز این رو ها را برای نیروهایش تسریع بخشد. ایادگیری این مهارت

ل سعه تحقیقات وزارت دفاع آمریکا مشغومرکز توپژوهشگران 
طریق  تحقیق برای پیدا کردن راهی به منظور تسهیل یادگیری از

م نا TNTاین برنامه که  تحریک الکتریکی سیستم عصبی هستند.
ییر ها و تغدنبال راهی بدون خطر برای تحریک نورونهدارد ب

ش تواند شامل کاهش یا افزایکه میاست ها انعطاف سیناپس
توان می هافعالیت سیناپس شود. با افزایش یا کاهش فعالیت سیناپس

فراهم  های جدید راتوانایی انجام کارهای جدید یا ایجاد خاطره
ی های مختلف عصبی بر رواثر سلولمحققین این مرکز  نمود.

 DARPاین مؤسسه  کنند. تحقیقات قبلییادگیری را بررسی می
د بازیابی ی عملکرد از دست رفته بود، ماننبشتر به دنبال بازیابی

قیقات نتیجه این تحاند. داشته حافظه در کسانی که آسیب مغزی
ی هاکه با استفاده از دستگاهممکن است به روشی منجر شود 

عث با، که این امر شوندعصبی مصنوعی مغز سربازان کنترل می
های ژگیاستفاده شود. این وی شود سربازان از راه دور کنترلمی

حافظه  های کنترلالعاده انسانی ممکن است از طریق ایمپلنتفوق
 دست آیند. هب

حقیقاتی تکه عمدتاً در مراحل  این ابزارهااستفاده از برخالف 
ان بهبود ی به عنوی، امکان استفاده از داروها و مواد شیمیاهستند

ین روش مصرف شده است. اهای سربازان بسیار پر دهنده توانمندی
ت است و بسیار کم هزینه و راح بهبود توانمندی سربازان معموالً 

د این مواد نیازی به ابزار و یا تکنولوژی خاصی ندارد. با این وجو
یروهای نثیر بسیار خوبی برای افزایش آمادگی و بهبود عملکرد أت

نظامی ای اند. به همین دلیل اغلب نیروهنظامی از خود نشان داده
ستفاده صورت روزمره از این داروها اهکشورها در مواردی حتی ب

های دلیل آگاهی از محدودیتکنند. نیروهای نظامی بهمی
د قدرت موااین اند با مصرف یولوژیک انسان همواره سعی کردهزفی

 .(2،3) و توانمندی خود را افزایش دهند
که بر  ی ترکیباتی هستندیمهمترین گروه این مواد شیمیا

گذارند. هدف ثیر میأ( تCNSفعالیت سیستم اعصاب مرکزی )
اصلی از مصرف این ترکیبات افزایش هوشیاری و کاهش خستگی 

های رزمی است. همچنین این و اضطراب سربازان در عملیات
شوند. کار برده میهداروها به منظور کاهش خواب آلودگی سربازان ب

دهد که سربازان وم نشان میاسناد منتشر شده از جنگ جهانی د

 CNSدو طرف این جنگ به میزان وسیعی از ترکیبات محرک 
کردند. مصرف آمفتامین توسط سربازان آلمانی که در استفاده می

های بارز مصرف به لهستان حمله کردند از نمونه 1939سال 
توسط نیروهای نظامی است. طی جنگ  CNSداروهای محرک 

ی به نیروهای یحمله نیروهای امریکاخلیج فارس و در جریان 
ی برای افزایش توان عملیاتی خود از یخلبانان امریکا ،عراقی
کردند. مصرف این قرص باعث آمفتامین استفاده می هایقرص

شد. میزان ها طی پروازهای طوالنی مدت میافزایش هوشیاری آن
 گرممیلی 5-10حدود ی یمصرف روزانه این دارو توسط خلبانان امریکا

 بوده است.
 های تحقیقاتی زیادینیز پروژه DARPAسسه تحقیقاتی ؤم

ن به اثرات را در زمینه کاربرد داروها برای افزایش مقاومت سربازا
ست اجرا دهای نبرد در جسمانی و روانی ناشی از بیخوابی در صحنه

 ،ااین است که بتواند با کمک داروه DARPAدارد. هدف اولیه 
بیدار و  ایهای نبرد به گونهروز در میدان 7سربازان را به مدت 

ی به انجام هوشیار نگه دارد که قادر باشند وظایف محوله را به خوب
ی قدیمی برسانند. روشن است که چنین هدفی با استفاده از داروها

 دست نخواهد آمد.همانند کافئین یا آمفتامین ب
 7ه مدت ن فعالیت هوشیارانه بی ارتش امریکا امکاینیروی هوا

ته است. های خود در نظر گرفروز مداوم را هدف اصلی برای خلبان
ن خود این نیرو قصد دارد با هدف قراردادن دائمی نیروهای دشم

جود این وها سلب کند. با این آن از فرصت استراحت و بازسازی را
این  یاستراتژی مستلزم آن است که نیروهای خودی قادر باشند ط

 زند. های خود بپرداموریتأمدت بیدار بوده و هوشیارانه به م

بیداری طوالنی مدت باعث کاهش قدرت تمرکز فرد شده و 
 24کند. افرادی که حتی به مدت زمان واکنش او را نیز طوالنی می

درصد از  25-30اند حدود ساعت از خواب کافی محروم شده
خصوص در هدهند. این امر بهای ذهنی خود را از دست میییتوانا

 هایییدرصد توانا 40مورد خلبانان بیشتر بوده و ممکن است تا حدود 
یباً خوابی در این افراد تقرروز بی 2-3ها از دست برود. ذهنی آن

خوابی برد. بیطور کامل از بین میهها را بهای ذهنی آنییتوانا
حافظه کوتاه بر کاهش قدرت تمرکز باعث از دست رفتن عالوه

ی در یهای فیزیکی، قدرت ارتباط کالمی و تواناییمدت، توانا
شود. بنابراین خواب به موقع و منظم یکی از گیری نیز میتصمیم

موقع و مناسب نیروهای های کلیدی در عملکرد بهپیش شرط
دلیل ی است. از آنجا که بهیخصوص خلبانان نیروی هواهنظامی و ب
ممکن است امکان خواب به موقع و کافی از  های مداومماموریت

های الزم است با تدوین پروتکل ،نیروهای نظامی گرفته شود
مشخصی این نقیصه را برطرف کرد. اگر چه کاهش حجم بار 

های ها، ایجاد حداکثر آمادگی جسمانی، استفاده از روشعملیات
سبک و متناوب ممکن است تا حدی به کاهش عوارض ناشی از 

تواند این ها نمییک از این روشولی هیچ ؛ها کمک کندوابیخبی
صورت کامل کنترل کند. اگرچه نیروهای عملیاتی باید هعوارض را ب
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 هایای آموزش ببینند که در هر شرایطی با استفاده از فرصتبه گونه
ی در مناطق یهاحتی اگر چنین فرصت .دست آمده به خواب بروندهب

های شرایط مناطق عملیاتی، کابین معموالً  ،عملیاتی ایجاد شود
ی نیستند که امکان به یهاهای فرماندهی مکانخلبانی و پست

با بنابراین باید اصوال ً خواب رفتن را برای نیروها فراهم کنند.
استفاده از داروها شرایطی را فراهم کرد تا نیروهای عملیاتی بتوانند 

ن با استفاده از این به محض ایجاد فرصت مناسب برای خوابید
 به خواب بروند.  داروها سریعاً

تأثیرات منفی تنش بر سالمت شناختی، عاطفی و فیزیکی 
خیر در های تکنولوژیکی اجنگجویان غیرقابل انکار است. پیشرفت

جود وهها بعلوم اعصاب فرصتی را برای پیشگیری از این چالش
تحقیق بر در حال  DARPAبه همین دلیل مؤسسه آورده است. 

س را در روی برنامه جامعی است که بتواند مقاومت در مقابل استر
ال، یک برنامه مبارزه با استرس فعنیروهای نظامی افزایش دهد. 

ه از ثیر استرس بر مغز را با استفادأتوصیف جامع و کمی از ت
لی، ولکومهای اخیر در نوروبیولوژی و پیشرفتجدید های تکنولوژی

هد سازی مسیر مولکولی ایجاد خواصبی و مدلبرداری ع تصویر
سترس کرد. هدف این برنامه یک رویکرد پیشگیرانه برای کاهش ا

ده چند از اثرات پیچی ناشی است که با شروع یک مدل حیاتی جامع
توسعه و  این برنامه با هدف .شودزا در مغز آغاز میعامل استرس

آور یانزز تأثیرات اجرای مداخالت شناختی، رفتاری و دارویی که ا
 .انجام خواهد شد ،کندجویان جلوگیری میاسترس در جنگ

 

 بحث
ی در بهبود عملکرد نیروهای یاستفاده از عوامل شیمیا

 نظامی
نیز  داروهای افزایش دهنده عملکرد که با نام مواد نیروزا

فعالیت  شوند، ترکیباتی هستند که برای بهبود هرگونهشناخته می
موارد  ترینگیرند. شناخته شدهاستفاده قرار میدر انسان مورد 

وهای آن دارطی دوپینگ در ورزش است که  ، پدیدههااستفاده آن
مورد  سازاندهنده عملکرد بدنی توسط ورزشکاران یا بدنافزایش
های ه رقابتبگیرد. استفاده از این ترکیبات منحصر قرار می هاستفاد

گردد می بل از میالد مسیح برورزشی جدید نبوده و سابقه آن به ق
گیاهان  ها وکه ورزشکاران یونان باستان و گالدیاتورها از قارچ

دی مختلف جهت افزایش توان سرعتی، استقامتی و اثرات ضد در
 اند. کردهاستفاده میها آن

دهنده عملکرد مختلف توسط ری از ترکیبات افزایشگیبهره
ای مورد توجه طور گستردههبهای اخیر نیز نیروهای نظامی در جنگ

های خلیج فارس و افغانستان طوری که در جنگهب ،قرار داشته است
های استفاده گسترده از دکستروآمفتامین توسط خلبانان جنگنده

گزارش شده است. همچنین در حمله آمریکا  امریکانیروی هوایی 
به کشور عراق نیز سربازان آمریکایی از داروی مدافینیل جهت 

های جهان، عالوه بر ارتش. اندکردهافزایش عملکرد استفاده 

های توسط گروهدهنده عملکرد افزایشاستفاده گسترده از ترکیبات 
 گزارشهای اخیر در سالنیز شبه نظامی تروریستی مانند داعش 

البته باید توجه شود که کاربرد داروها ممکن است صرفاً شده است. 
برای افزایش توانمندی نیروها نباشد. گاهی اوقات از این داروها 

ها و تر زخمبهبود سریع ،بازسازی و تقویت قوای جسمانیبرای 
نیروهای تر به منظور بازگشت سریعبهبودی سریع جراحات و 

 .دشواستفاده می به صحنه نبردعملیاتی 
ته داروهای مورد استفاده توسط نیروهای نظامی به چند دس

مواد  در این بخش به مهمترین داروها وشوند که مهم تقسیم می
ملکرد عی مورد استفاده توسط نیروهای نظامی برای بهبود یشیمیا

 .(2،3) شوداشاره می
د این ترکیبات به منظور بهبو (:Stimulantsا )همحرک .1

یم یا های مستقشوند. محرکنیروها استفاده می توجه و هوشیاری
 طح توجهتوانند باعث بهبود سغیر مستقیم سیستم دوپامینرژیک می

و فعالیت عضالت شده و ضمن کاهش ( Cognitionو هوشیاری )

العمل و خستگی مفرط باعث افزایش شتاب شوند. زمان عکس
 د.هستنها از این دسته داروها افدرین، کافئین و آمفتامین

 ی مانندیهادارو (:Enduranceت )های استقامکنندهتقویت -2
هبود ده قدرت و بمتیل فنیدیت و بوپروپیون باعث افزایش برون

 شوند.عملکرد فیزیکی می
باعث  ین داروها عمدتاً ا(: Nootropicsا )هنوتروپیک -3

عملکرد  شوند و بر رویهای شناختی میبهبود حافظه و سایر جنبه

. داروهای گذارندثیر میأ، حافظه، خالقیت و یا انگیزه افراد تذهن
 (Cognitive enhancerز )های ذهن و مغکنندهنوتروپیک تقویت

 شوند. یا داروهای هوشمند نیز نامیده می
 هایفرایندیداری باعث پا (:Adaptogensا )هتطبیق دهنده -4

سترس به ا هافیزیولوژیک و بهبود هموستاز شده و حساسیت سلول
 دهند.را کاهش می

ق افزایش از طریاین داروها  (:Pain killersا )ضد درده -5

. شوندمینیروهای نظامی آستانه تحمل درد باعث افزایش توانمندی 
و  ئیدیضددردهای غیراسترو از گروه داروهای این داروها عمدتاً

 ضد دردهای مخدر هستند.
 (:Sedatives and anxiolyticsا )هها و ضد اضطراببخشآرام -6

. شوندیماین داروها با کاهش اضطراب و تنش باعث تمرکز در افراد 
و پرونولول های گیرنده بتا مانند پروها، آنتاگونیستبنزودیازپین

 کانابیس از ترکیبات متداول این خانواده هستند.

 

 داروهای محرک 

ها با مقادیر کم باعث محرککه د ندهمطالعات نشان می
 ییاز داروها شوند. این داروها عمدتاًتقویت ذهن و سیستم مغزی می

های هستند که به عنوان آگونیست مستقیم یا غیرمستقیم گیرنده
کنند. داروهای دوپامینی یا آدرنرژیک را در کورتکس تحریک می

خانواده آمفتامین داروهای شاخص این گروه هستند. این داروها 
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شوند. متیل عث بهبود اشتیاق افراد به انجام یک کار خاص میبا
ها و سایر آمفتامین دهد.فنیدیت نیز اثرات مشابهی از خود نشان می

ترکیبات محرک سمپاتیک مانند افدرین، پسودوافدرین و فنیل 
اند. با این وجود آمین به منظور تقویت عملکرد استفاده شدهپروپانول

پسودوافدرین و فنیل پروپانول آمین بسیار  اثرات محرک افدرین،
های صورت همزمان گیرندههها بها است. آمفتامینکمتر از آمفتامین

کنند که نتیجه آن افزایش آدرنرژیک و دوپامینرژیک را فعال می
البته هوشیاری، تمرکز، تنفس، حافظه و روحیه تهاجمی است. 

 هایمحرک نظر باشد. اعتیاد به این ترکیبات باید مدایجاد امکان 

سیستم اعصاب مرکزی باعث افزایش هوشیاری و بهبود عملکرد 
سال است که این ترکیبات به عنوان  50شوند. بیش از ذهنی می
دهنده شناخت برای بیماران روانی و همچنین به فزایشداروهای ا

کمبود  بیش فعالی و عنوان داروهای خط اول درمان برای اختالل
داروهای این گروه  اند.مورد استفاده قرار گرفته( ADHDتوجه )
و مدافینیل به میزان  پمولین ها، متیل فنیدیت،آمفتامینشامل 

 گیرند.زیادی توسط نیروهای نظامی مورد استفاده قرار می

 آمفتامین

های مشابه نوراپی نفرین آمفتامین و داروهای مشابه آن آمین
مورد   ADHDاختالل  سی ودر درمان نارکولوپ هستند که معموالً
 نفرین ونوراپی ها با افزایشگیرند. آمفتامیناستفاده قرار می

ها به خوبی از طریق کنند. آمفتامیناثرات خود را اعمال می دوپامین
 ساعت است. 30تا  5ها بین گوارش جذب شده و نیمه عمر آن

دکستروآمفتامین و متامفتامین  ،ترین مشتقات آمفتامینیمتداول
داشته و اثرات  CNSباشند که دکستروآمفتامین اثر بیشتری بر می

 دهد. نتایج منتشر شده نشان میداردکمتری بر سیستم قلبی عروقی 
گرم از دکستروآمفتامین باعث از بین میلی 20که مقدار مصرف 

 و دررفتن خواب آلودگی و بازگشت افراد به سطح طبیعی عملکرد 
اند شود. نتایج این تحقیقات نشان دادهنهایت باعث بهبود خواب می

تواند هوشیاری را افزایش داده و باعث باال مصرف آمفتامین می
تواند بردن خلق و خوی و بهبود تمرکز نیز شود. البته آمفتامین نمی

طور نامحدود به تعویق اندازد. در مطالعه انجام شده بر خواب را به
محروم از خواب بودند و میزان ساعت  64ملکرد خلبانانی که روی ع

در  ساعت  بار در روز دکستروآمفتامین )در نیمه شب، 3گرم میلی 10
دهنده بهبود نشاناند ( مصرف کرده08:00و در  ساعت  04:00

 باشد. همچنینهای بیداری میعملکرد و هوشیاری در طول دوره
دارو برای حفظ مهارت پرواز، این  های موجود،بر اساس گزارش

سازی فیزیولوژیکی در خلبانان خلق و خوی روحی روانی و فعال
توان نتیجه گرفت ثر بوده است. بنابراین میؤمحروم از خواب نیز م

که دکستروآمفتامین یک مداخله مناسب برای رفع خستگی در 
باشد اما جایگزین برنامه استراحت خدمه های هوایی میعملیات

کافی وجود و از نخواهد شد زیرا هیچ جایگزینی برای خواب آرام پرو
های جهان از ندارد. استفاده از داروی دکستروآمفتامین در ارتش

 خصوصههای اخیر برای نیروهای نظامی و بجنگ جهانی دوم تا سال

خلبانان نیروی هوایی آمریکا به منظور افزایش تمرکز، هوشیاری و 
شده است میید بوده و تجویز یخستگی در طی پرواز مورد تا رفع

مصرف این ارتش آمریکا آن اما به علت عوارض جانبی قابل توجه 
 با داروی مدافینیل جایگزین کرده است. 2012دارو را از سال 

 فنیداتمتیل

از جمله  CNSهای این دارو برای درمان برخی بیماری
ADHD رف شده است. این دارو بهکولپسی مصردر کودکان و نا 

 3تا  2سرعت از طریق خوراکی جذب شده و نیمه عمر آن بین 
نام  با 1948در سال بار ساعت است. متیل فنیدات برای اولین 

ن برای درما 1955تجاری ریتالین وارد بازار شد و در سال 
ADHD یید امورد تFDA ن اثرات فارماکولوژیک ای .قرار گرفت

اری، سطح ها بوده و باعث افزایش بیدآمفتامین دارو مشابه اثرات
فنیدات  شود. اثرات متیلهوشیاری و بهبود در عملکرد شناختی می

 وو پمولین بر عملکرد شناختی، خواب آلودگی ذهنی و عینی 
 ساعت محرومیت کامل 62همچنین خلق و خوی سربازان پس از 

ه در آن یق کاز خواب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحق
ز ات با دمتیل فنیدساعت و  12گرم در هر میلی 5/37 پمولین با دز

مولین پنشان دادند که  ،ساعت تجویز شدند 6گرم در هر میلی 10
مقایسه  ای خواب آلودگی را کاهش داده و دربه طور قابل مالحظه

 ثرتر بوده است.ؤبا متیل فنیدات برای رفع کم خوابی م

 مدافینیل

به عنوان دارویی  1990مدافینیل برای اولین بار در اوایل دهه 
نارکولپسی برای القاء بیداری در فرانسه وارد بازار شد و برای درمان 

سازمان غذا و دارو امریکا این دارو  2003شود. در سال استفاده می
را برای درمان نارکولپسی بیش از حد در طول روز، اختالالت خواب 

یید قرار داد. ایرات در شیفت کاری و سندرم آپنه مورد تبه خاطر تغی
مدافینیل در افرادی که نیاز به درمان با داروهای محرک دارند اثر 
بخشی بالینی بهتری نسبت به آمفتامین نشان داده است. به نظر 

ها و از ها ترشح مونوآمینرسد که مدافینیل مانند سایر محرکمی
های ها و دوپامین از پایانهآمین نفرین، کاتکولجمله نوراپی

دهد. در یک مطالعه انجام شده در یک سیناپسی را افزایش می
 64 به مدتنفر از افراد نظامی که  41مرکز نظامی در کانادا به 

ساعت فعالیت شناختی مداوم و محرومیت از خواب داشتند به طور 
گرم میلی 20گرم مدافینیل، میلی 300یک  جداگانه به هر

دکستروآمفتامین یا یک دارونما در سه نوبت جداگانه تجویز شد. 
نتایج نشان دادند که هر دو داروی مدافینیل و آمفتامین باعث بهبود 
عملکرد شناختی و بهبود وضعیت خلق و خوی در مقایسه با دارونما 

اند اما مدافینیل عوارض جانبی کمتری از خود نشان داده است. شده
اند که مدافینیل یک جایگزین خوب تیجه رسیدهمحققان به این ن

ها برای بهبود خلق و خوی شناختی و بهبود عملکرد برای آمفتامین
های طوالنی مدت است. و محروم شدن از خواب در طول فعالیت

در آمریکا اثر مدافینیل بر روی  1999در مطالعه انجام شده در سال 
سازی شده رایط شبیهمطالعه شد و با ایجاد شبالگرد شش خلبان 
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ثیرات آن بر أپرواز، اثرات شناختی، روانی، خلق و خوی رفتاری و ت
های سیستم عصبی مرکزی با توجه به محرومیت روی فعالیت

خواب این خلبانان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش خلبانان 
در یکی  که طور مداوم بیدار ماندندساعته به 40در دو دوره جداگانه 

و دریافت کردند گرم میلی 200سه دوره مدافینیل با دوز  هاز دورها
دارونما تجویز شد. نتایج این پژوهش نشان آنان در دوره دیگر برای 

ثیر قابل توجهی بر اثرات ناشی از محرومیت از أدهد مدافینیل تمی
تن از خلبانان بر روی مانورهای پروازشان گذاشت. در این  4خواب 

عملکرد خلبانان در حرکت مستقیم و یا حرکت در بررسی نحوه 
سطوح مختلف، نحوه فرود، سرعت استاندارد در گردش به چپ، 
حرکت نزولی و حفظ تعادل در حرکت در سطوح پایین مورد بررسی 

دهد نحوه عملکرد دست آمده نشان میهقرار گرفته که نتایج ب
تر و بسیار ضعیفزمانی که از دارونما استفاده کرده بودند  ،خلبانان

 با عدم تمرکز همراه بوده است. 
مشابه  ی جهان ترکیباتیمتعاقب ورود مدافینیل به بازار دارو

احل تحقیقاتی دیگری از این دارو نیز به بازار معرفی شده و یا در مر
هیدرافینیل  هستند. مهمترین این داروها فلودافینیل، فلودرافینیل و

از مدافینیل  ا پانزده برابر قدرتمندترهستند. فلودافینیل حدود ده ت
ین اشود. فلودرافینیل یک داروی بسیار هوشمند از محسوب می

سترس دخانواده است که به تازگی در بعضی از کشورهای جهان در 
 قرار گرفته است. 

 کافئین

ضعیف سیستم اعصاب  اًکافئین به عنوان یک محرک نسبت
گیرد. می رد مورد استفاده قرارمرکزی نیز به عنوان بهبود دهنده عملک
ها، کورتیزول، ی اندورفینیکافئین باعث افزایش سطح پالسما

 هاگزانتینکافئین یکی از انواع متیل شود.ها و الکتات میآمینلوکاتک
شود. کافئین به است که در قهوه، کوال، کاکائو و چای یافت می

عضالت عنوان یک محرک مالیم محرک سیستم اعصاب مرکزی، 
طور روزانه ها بهدرصد انسان 90 قلب و سیستم تنفسی بوده و تقریباً

 تریناین ماده به عنوان عمومیبه همین دلیل  کنند.از آن استفاده می
طور هب اکتیو جهان شناخته شده است. کافئین تقریباًترکیب سایکو

شود، کامل از طریق گوارش جذب شده و وارد جریان خون می
دقیقه بعد  60تا 30ن جذب کافئین از نوشیدنی یا غذاها در بیشتری

گرم( میلی 60باشد. مقادیر مصرف کم کافئین )حدود از مصرف می
ثیر أبر روی عملکردهای شناختی مربوط به هوشیاری و خلق و خو ت

گرم باعث افزایش هوشیاری میلی 150-250ز ذارد. کافئین با دگمی
ثیر خود أبخشد. کافئین ترا بهبود میدر فرد شده و عملکرد حرکتی 

ها انجام رگانکردن گیرنده آدنوزین در مغز و سایر ارا از طریق بلوکه
ترین مکانیسم عملکرد آن است. این توانایی دهد که این مهممی

های پایین آن )بعد از مصرف یک فنجان قهوه( کافئین در غلظت
استفاده کافئین بر قابل مشاهده است. تاکنون مطالعات متعددی از 

روی سربازان در عملیات نظامی انجام شده است. در یکی از 
 300، 150زهای سسه تحقیقات ارتش ایاالت متحده دؤمطالعات م

ی داوطلبانی که اکیلوگرم وزن بدن را بر 70گرم در هر میلی 600و 
های آزمایشای از و مجموعه ساعت نخوابیده بودند تجویز 49

ن داد که کافئین در ها انجام داد. نتایج نشاوی آنرفتاری را بر ر
طور قابل توجهی باعث کاهش خواب و بهبود زهای مختلف بهد

چند جانبه عملکرد شناختی، از جمله زمان واکنش و استدالل 
منطقی خواهد شد. مطالعه دیگری بر روی کارآموزان نیروی دریایی 

سترس شدید ارتش انجام شد که در آن کارآموزان در معرض ا
روز از خواب  3محیطی، جسمی و روحی قرار گرفتند و به مدت 

 گرممیلی 300و  200محروم شدند. در این مطالعه، کافئین در دزهای 
 اثر مثبتی بر روی هوشیاری و عملکرد شناختی داشته است. همچنین

های تیراندازی را در این مطالعه بهبود داده کافئین برخی از جنبه
توسط کمیته تحقیقات تغذیه نظامی  1994گزارشی در سال است. 

گرم میلی 100که توصیه کرده حداقل دز کافئین  آمریکا منتشر شد
حاوی کافئین  هایسمگرم باشد. آدامیلی 600و حداکثر دز آن باید 

سطح هوشیاری نیروهای نظامی مورد استفاده  ینیز به منظور ارتقا
ا برای بهبود عملکرد شناختی در هقرار گرفته است. این آدامس

سازی شده مورد آزمایش قرار گرفته است. این های شبیهموریتأم
نیز  اهوایی آمریک های نیرویها توسط خلبانان جنگندهآدامس

 شود. استفاده می

 تیروزین
تواند یها است که مآمینساز کاتکولاسید آمینه تیروزین پیش

لوگیری جاشی از استرس شدید حاد از بسیاری از تغییرات شناختی ن
سترس کند. تیروزین بعضی از اثرات نامطلوب شناختی ناشی از ا

زان و دهد. تاکنون چندین مطالعه بر روی سرباحاد را کاهش می
تحده به ملوانان نیروی دریایی و همچنین خلبانان ارتش ایاالت م

از  اشیمنظور بررسی اثرات تیروزین در کاهش پیامدهای رفتاری ن
س قرار گرفتن در معرض استرس شدید انجام شده است. بر اسا
ف نتایج این مطالعات تیروزین اثرات مفیدی در شرایط مختل

اختی محیطی نامطلوب، از جمله سرما، هیپوکسی و استرس روانشن
ن بدن از گرم بر کیلوگرم وزمیلی 100ز د از خود نشان داده است.

ی بهبود طور قابل توجهباال بهن، در هوای سرد و ارتفاع تیروزی
و  عملکرد شناختی را بدنبال داشته و عالئم مربوط به سرما
ه کهیپوکسی را کاهش داده است. مصرف تیروزین در خلبانانی 

 یلوگرمکگرم بر میلی 100ز رواز سخت داشتند با دیک شبانه روز پ
با این  ها بوده است.دهنده افزایش عملکرد آنوزن بدن نیز نشان

 . باشدفتامین نمیوجود اثرات این ماده به اندازه اثرات محرک کافئین یا آم
 

 (Sleep promoting compoundsب )ثر بر خواؤداروهای م
 نیروهای نظامی

ترین میزان کافی خواب و با کیفیت مناسب یکی از اساسی
ست. با این های خود اهای بشر برای ادامه طبیعی فعالیتنیازمندی

دالئل زیادی امکان خوابیدن در مناطق عملیاتی هبنا ب وجود معموالً
شود. شرایط این و یا برای نیروهای دخیل در عملیات فراهم نمی
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ای مناطق از نظر ایجاد سر و صدا، دما و راحتی فیزیکی به گونه
ی عملیاتی ممکن هانیست که بتوان به خواب رفت. همچنین نیرو

د. حتی ند بخوابندلیل استرس، اضطراب و بیم و هراس نتواناست به 
اگر شرایط فیزیکی اجازه خوابیدن را به نیروها بدهد ممکن است 
 ،فرصت خوابیدن در زمانی ایجاد شود که ساعت بیولوژیکی بدن

 آمادگی خوابیدن را ندارد. 
خستگی مفرط باعث از دست رفتن توجه و ضعف عملکرد در 

. برای این ه نیاز به دقت و توجه کافی ذهنی دارندشود کاعمالی می
ار داد تا با ی را در اختیار نیروهای عملیاتی قریشرایط باید داروها

 کمبودهای وبرداری کرده ی بهرهیهاها از چنین فرصتاستفاده از آن
 هاودیازپینخواب خود را جبران کنند. در حال حاضر داروهای گروه بنز

ند به توانی هستند که در این شرایط مییهاترین دارواز مناسب
م، زولپیدم نیروهای عملیاتی کمک کنند. در میان این داروها تمازپا

این شرایط  و زالپلون بیشترین کاربرد را دارند. انتخاب داروها در
ه به ل در این نیروها و با توجغباید توسط داروساز نظامی شا

ب شوند. ای نیروها انتخاخصوصیات فارماکولوژیکی داروها و نیازه
اب نامناسب های فارماکوکینتیکی این داروها انتخبا توجه به تفاوت

ردد. گها ممکن است باعث بدتر شدن شرایط نیروهای عملیاتی آن
ستند مناسب نی اغب این داروها برای نیروهای آماده به عملیات

ها دارو ثیر اینأچون بیدار کردن افراد در شرایطی که هنوز تحت ت
در فرد  هم خوردن شرایط ذهنی و ایجاد عدم تعادلههستند باعث ب

اجعه فخواهد شد که ممکن است نتیجه آن برای نیروهای عملیاتی 
 بار باشد.

د آور جهت تقویت یا حفظ عملکرداروهای آرامبخش و خواب
ورد مسیستم اعصاب مرکزی و همچنین برای ترویج خواب در زمان 

اند. های نظامی مورد بررسی قرار گرفتهنظر بارها در عملیات 
رای بروزی آور جهت سرعت بخشیدن به ریتم شبانهترکیبات خواب

عبور  های نظامی از چندین منطقه عملیاتی مختلفکه واحدوقتی
نیز کند کنند یا در زمانی که عملیات از روز به شب تغییر میمی
 آورص خوابارای خواوهایی که دتوانند مفید باشند. بسیاری از دارمی
ن باشند باعث اثرات ضد اضطرابی قوی نیز هستند که چنیمی

ای شدید هتواند در میدان جنگ یا در سایر عملیاتهایی میویژگی
این  آوری و آرام بخشیمفید باشند. با این حال، اثرات خواب

این از  ترکیبات بر عملکرد ذهنی قابل بحث است. همچنین استفاده
 PTSD (Post traumatic stress disorder)داروها برای کنترل 

شود می است. در این روش تالشها آننیز یکی از کاربردهای شایع 
ود تا های نظامی در سربازان کنترل شاختالالت متعاقب عملیات

مهمترین  های نبرد آماده کند.ها را برای ورود مجدد به صحنهآن
ستفاده قرار تاکنون در حوزه نظامی مورد ا این گروه کهداروهایی از 

ستند که در هو تریپتوفان مالتونین ، هابنزودیازپیناند شامل گرفته
 . شوداین بخش به آنها اشاره می

ی باید به ور در نیروهای نظامآهنگام استفاده از داروهای خواب
 موارد زیر توجه کرد:

برای  نباید در نیروهای آماده آور عموماً داروهای خواب .1
انجام  برایطور متناوب بهعملیات و یا افرادی که مجبور هستند 
 وظیفه از خواب بیدار شوند استفاده شود.

 (Morning hangoverی )بروز عوارضی مانند ناخوشی صبحگاه. 2
د که ممکن است باعث بروز تداخل در اجرای وظایف شود مانن

مصرف این  وع خیلی کمی دارند باسرگیجه و فراموشی که شی
 اند.داروها گزارش شده

ا بهتر دلیل احتمال پاسخ فردی به هر یک از این داروههب. 3
ی زمایشمقدار مصرف آ عنواناست ابتدا یک مقدار مصرف اولیه به

(Test dose) .در هر فرد استفاده شود 
د ملکرعی یتوانا الزم است توجه شود که این داروها عموماً . 4

شده از مآن را در افراد محرو دهند و صرفاًذهنی را افزایش نمی
 گردانند.خواب به حالت عادی بر می

 هابنزودیازپن
دن بها در محلول در چربی بوده و متابولیت آناین داروها 

نوع خاص  اثرات بالینی طوالنی مدت دارد. بنابراین در انتخاب یک
ن کلی باید سرعت و مدت زماداروساز نظامی ها از بنزودیازپین

ضطرابی، ضد ادارای اثرات ها فعالیت را بررسی کند. بنزودیازپین
 . وری هستندآخوابو بخشی آرام

 تریازوالم
ل توجهی که به طور قاباست ها تریازوالم یکی از بنزودیازپین

در  در یک مطالعهدهد. تداوم و طول مدت خواب را افزایش می
ر یک دسرباز حاضر  68گرمی برای میلی 05/0 زحوزه نظامی یک د

است.  ساعت عملکرد سربازان بررسی شده 8پرواز تجویز و پس از 
ت زمان دهد این دارو مدنشان می ههای رفتاری انجام شدآزمایش

ختالالت او تداوم خواب نظامیان را بهبود داده است. با این حال 
ین این ت. بنابرامشاهده شده اس داری نیز در عملکرد حافظهمعنی

بعد از ورود  ز از تریازوالم برای سربازان مناسب نبوده و بالفاصلهد
گر در یک آزمایش دی .شودبه بدن باعث اختالالت تمرکزی می

ینی و خلق عاثرات تریازوالم و فلورازپام بر خواب آلودگی، عملکرد 
ک از یو خوی سربازان بررسی شده است. در این مطالعه برای هر 

ام تجویز گرم فلورازپمیلی 30گرم تریازوالم و میلی 5/0ازان سرب
ز خواب شد. افرادی که تریازوالم دریافت کرده بودند به سختی ا

ریع سبیدار شده ولی قادر به برگشت به حالت خواب و خوابیدن 
نقص در  باشند و افرادی که فلورازپام را دریافت کردند دچارمی

  بودند. هوشیاری شده

 امتمازپ
میالدی توسط نیروهای نظامی بریتانیا  80این دارو از دهه 

ساعت  8مورد استفاده قرار گرفته است. این دارو قادر است حدود 
منطبق بر نیازهای فیزیولوژیک فرد  خواب ایجاد کند که کامالً

دلیل عدم هاست. پرسنلی که مجبور به بیداری در شب هستند ب
قبل ممکن است در شیفت شب امکان خواب کافی در طول روز 

عمر دلیل نیمههخود به خواب بروند. بنابراین استفاده از تمازپام ب
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طوالنی در روز، شرایط بیدار ماندن  طوالنی آن برای خوابیدن نسبتاً
 کند. تمازپام معموالًدر شب را برای نیروهای شیفت شب فراهم می

ارو همچنین شود. مصرف این دگرم استفاده میمیلی 15-30بین 
برای خوابیدن افرادی که چندین ساعت بر خالف ساعت بیولوژیک 

ها هم خوردن خواب آنرباعث ب کنند و قاعدتاًخود مسافرت می
کید کرد که تمازپام أخواهد بود. در مجموع باید ت خواهد شد نیز مفید

 8آوری مناسبی برای افرادی که به خوابی حدود داروی خواب
صورت غیرمنتظره هو قرار نیست در این فاصله نیز ب ساعت نیاز دارند

. با این وجود مصرف این دارو نباید بیش از مفید است بیدار شوند
تر قطع روز ادامه یابد و در صورت مصرف طوالنی مدت 3-2

 صورت تدریجی صورت پذیرد.همصرف آن باید ب

 زولپیدم
یک ترکیب غیر بنزودیازپینی است که همانند ترکیبات 

یز نمتصل شده و اثرات آن  GABAهای بنزودیازپینی به گیرنده
توان ن میباشد. از عوارض جانبی آشبیه ترکیبات بنزودیازپینی می

ویژه ی ببخش بودن در طول روز، اختالالت شناختی و ادراکآرام
ن نیز باعث آفراموشی جلورونده را نام برد. استفاده طوالنی مدت از 

مل عسرعت هاین دارو ب. باشدخوابی میوابستگی و برگشتن بی
 کند و فردی که تحت تأثیر آن قرار دارد ممکن است در میانهمی

زمانی  ها همچنین باید این دارو راآن .انجام کاری چُرت بزند
در  پژوهشگرانی مصرف کنند که برای خوابیدن حاضر شده باشند.

رسیدند  نتیجهارتش فرانسه که این آزمایش را اجرا کردند به این 
های نظامی مناسب است. این دارو که این دارو برای مأموریت

یاالت ایید نیروی هوایی اای مصرف خدمه پرواز مورد تهمچنین بر
مازدگی استفاده متحده قرار گرفته و از این دارو برای مقابله با هواپی

کند کنند. استفاده از آن برای مسافران این امکان را فراهم میمی
رات حاصل در زمان عبور از تعداد زیادی از مناطق زمانی، تغیی که

د. یکی طور مؤثری جبران کننهدر چرخه خواب و بیداری خود را ب
های ارتش ایاالت متحده، عملکرد انسان در حداقل دیگر از آزمایش

ر این دساعت بیداری مداوم را مورد آزمایش قرار داده است.  38
 پیدمزول ای کوتاه مدت حاصل از مصرفهرابطه که آیا چرت زدن

دست هتواند مفید باشد یا خیر، نتایج متناقضی بدر شرایط جنگی می
کیفیت  آمد. محققان فرانسوی دریافتند که این دارو برای بهبود

ر( مفید مت 4000خواب در فشار هوای کم موجود در ارتفاعات باال )
ی مشکل تنفس است و این در حالی است که استفاده از آن هیچ

 رایکند. یافته اخیر نه تنها به کوهنوردان بلکه بایجاد نمی
 خوابیی بی. بسیاری از داروهافید استهوانوردان و فضانوردان نیز م

کنند به این معنی که پس از توقف در ایجاد می یک اثر بازگشتی
شود. می خوابی مجدد ایجادمصرف این داروها، بدتر از همیشه، بی

 ده است.شندرت مشاهده هب زولپیدم د این، تأثیر مذکور بابا وجو
ساعت مناسب است. بنابراین  8این دارو برای خواب کمتر از 

در صورتی که امکان دارد فرد مجبور به بیدار شدن از خواب زودتر 
ساعت شود بهتر است از زولپیدم استفاده کند و نه تمازپام.  8از 

خصوص در ساعاتی هتر خواب بعیویژگی مناسب زولپیدم ایجاد سر
فیزیولوژیکی زمان مناسبی برای خواب نظر از شبانه روز است که از 

که در طول روز فرصتی برای خوابیدن نیست. بنابراین در صورتی
د نطور طبیعی بدن آمادگی خوابیدن ندارهنیروها ایجاد شود چون ب

استفاده کرد.  آمدهبهتر است از زولپیدم برای استفاده از فرصت پیش
ساعت( این مزیت را برای این دارو  5/2عمر کوتاه زولپیدم )هنیم

تری ایجاد کند. با این ایجاد کرده است که طول خواب کوتاه
 کمتری ایجاد خواهد کرد. بعد از خواب  تر عوارضکوتاه عمرنیمه

ت. ثر اسؤاین دارو برای شروع خواب شبانه نیروها بسیار م
 ساعت 38شده بر روی خلبانانی که به مدت مطالعات انجام 

ایجاد  صرف زولپیدم بعد ازمنخوابیده بودند نشان داده است که 
قابل  ها را بدون هیچگونه عارضه جانبیخواب مناسب عملکرد آن

واب ختوجهی بهبود بخشیده است. این دارو همچنین برای ایجاد 
ناسب مسیار کنند نیز بی که برخالف ساعت مسافرت مییدر نیروها

 است.
 زالپلون

خصوص هساعته ب 1-2های کوتاه این دارو برای ایجاد خواب
ند و خواهند صبح زود آماده فعالیت باشی که مییبرای نیروها

ر مفید ه باشند بسیاتخواهند مدت زمان خواب کافی شبانه داشمی
ان کارکنخصوص برای مواردی مناسب است که هاست. این دارو ب

واب چند ساعت زودتر از ساعت متداول خواب خود بخخواهند می
خیر أند. ترفته و به همین میزان نیز صبح زودتر از خواب بیدار شو

ر صبح زود همراه با بیدار شدن دافراد در به خواب رفتن برای این 
ی یارآباعث کوتاه شدن چند ساعته طول خواب و در نتیجه کاهش ک

زالپلون  عمر کوتاهنیمه خواهد شد.های روزانه موریتأطی مها آن
آل ر ایدهساعت( این دارو را برای خوابی کوتاه مدت بسیا 1)حدود 

کارکنانی ر کند. این دارو نیز مانند زولپیدم برای شروع خواب دمی
 .است ثرؤکنند بسیار مر خالف ساعت بیولوژیک خود مسافرت میبکه 

 مالتونین
بهبود  آور وداروهای خواب تواند جایگزینی برایمالتونین می

 مدتاً ل که عآعملکرد باشد. مالتونین در انسان توسط غده پینه
اهی دارد. عمر کوتشود. مالتونین نیمهها فعالیت دارد ترشح میشب

 1/0زهای خواب را حتی زمانی که در د یخواص القا این هورمون
شان ا نشود دارد. یک مطالعه در ارتش آمریکگرم تجویز میمیلی

 ند هوشیاریتواگرم مالتونین هر روز قبل از خواب میمیلی 10داده که 
التونین مها، و کیفیت خواب را افزایش دهد. بر خالف بنزودیازپین

 ناختی دارد.وء کمتری بر عملکرد شاثر سوء بر حافظه ندارد و اثرات س

 تریپتوفان
عصبی دهنده سازهای انتقالاسید آمینه تریپتوفان یکی از پیش

ثیر گذاشته و اثراتی مشابه داروهای أاست که بر روی رفتار ت
 در تمام مواد غذایی حاوی پروتئین آرامبخش را دارد. تریپتوفان تقریباً

مطالعات نشان  ساز ناقل عصبی سروتونین است.وجود دارد و پیش
 توانداند که استفاده آن به صورت خالص و مقدار مصرف کافی میداده
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بخشی ایجاد نماید. با این حال به نظر آوری و آرامشاثر خواب
آوری تریپتوفان بالفاصله بعد از مصرف قابل رسد که اثر خوابنمی

تریپتوفان توانایی رسد که مشاهده باشد. همچنین به نظر نمی
تواند به عنوان می آور داشته باشد امابیشتری از داروهای خواب

به عنوان مثال زمانی که  کمک خواب در سناریوهای عملیاتی
ای مطالعه .برند مورد استفاده قرار گیردسربازان از وفور پرواز رنج می

قبل در نیرو دریایی ایاالت متحده نشان داده که تجویز تریپتوفان 
های فیزیولوژیک روزانه از اعزام هوایی سربازان باعث تسریع ریتم

 شده است.
 

 نی های قدرت بددهندهداروهای افزایش

کرد هدف از کاربرد این داروها افزایش قدرت فیزیکی و عمل
از دسته  عضالنی نیروهای نظامی است. این گروه از داروها عمدتاً

 رزشکارانهای جنسی مردانه هستند که به میزان زیادی توسط وهورمون
 جنگ جهانی شده که در خاللگزارش شوند.سازان نیز استفاده میو بدن

بیشتر از  این نوع داروهاشده برای های تحقیقاتی صرفدوم، بودجه
 گ جهانیبوده است. پس از جنها آنتی بیوتیکهای تحقیقاتی بودجه

ری که دوم استفاده از این ترکیبات به سرعت گسترش یافت به طو
ش عملکرد از استروئیدهای آنابولیک برای افزای اورزشکاران آشکار

یبات بر روی البته آثار مضر این ترککردند. استفاده میفیزیکی خود 
وضعیت  وها، سیستم هورمونی، تولید مثل کبد، قلب و عروق، کلیه

 .است ها در دراز مدتهای استفاده آنروانی از جمله محدودیت

 استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک
ملکرد ترین داروهای افزایش عاستروئیدهای آنابولیک شناخته

 شتقاتمسترون و ود. تستانهران استفاده شدورزشکاتوسط هستند که 
 فزایشترین استروئیدهای آنابولیک هستند که سبب اآن مهمصناعی 

 اولین شوند. برایو خصوصیات مردانه می یهای اسکلترشد ماهیچه
و  سترونوکه تزریق تستمتوجه شدند محققان  1939در سال  ربا

 سترونوستتورزشکاران شود. تواند باعث افزایش عملکرد مشتقات آن می
و  سنتز پروتئین، افزایش سرخوشی و کاهش سوختاثراتی شامل 

توجهی  دارای عوارض قابلین ترکیبات البته ا ساز بدن را دارد.
وارض ع. نیز هستندها در مردان مانند آتروفی بیضه و رشد سینه

ث لخته تواند باعباشد که میدیگر شامل اثرات قلبی و عروقی می
ن این خون در قلب و در نهایت منجر به مرگ شود. همچنین شد

 .دنشویهای جدی به کبد و قلب مز باال باعث آسیبدر دترکیبات 
در یک مطالعه که بر روی سربازان انجام شده، محققان 

اند که با افزایش سطح سه برابری تستوسترون نسبت مشاهده کرده
 5/3تا  5/2ه مقدار به مقدار طبیعی آن در بدن، افزایش وزن ب

های دیگر نیز هفته رخ داده است. گزارش 12تا  6کیلوگرم طی 
ها و درنتیجه افزایش قدرت افزایش وزن، افزایش توده ماهیچه

اند ید کردهایبدنی در اثر عملکرد فیزیکی استروئیدهای آنابولیک را ت
بهبود تواند از طریق اما به این نکته نیز اشاره شده که این مسئله می

افزایش عملکرد . با این وجود های غذایی نیز انجام پذیردجیره

این  قابل توجه بوده است.ها استفاده از استروئیدزن هنگام سربازان 
انی دوم توسط سربازان به منظور افزایش هترکیبات در جنگ ج

ها مورد استفاده قرار گرفتند. ترکیبات آندروژنیک نیروی تهاجمی آن
ها و افزایش رشد عضالت باعث ود ساخت پروتئیناز طریق بهب

شوند. این ترکیبات همچنین باعث افزایش افزایش عضالت می
، شوند. تستوستروناریتروپوئیز، بهبود تعادل کلسیم و توده استخوانی می

 ترینمتولون و استانوزول متداولمتیل تستوسترون، ناندرولون، اکسی
 لیک هستند. داروهای گروه استروئیدهای آنابو

 هورمون رشد
برای رشد مناسب همه اعضای   (HGH)هورمون رشد انسانی

الی بدن الزم است. اما مصرف بیش از حد آن نیز باعث اکرومگ
و  تواند پیشرفتمی HGH زهای باالدر ورزشکاران، د. شودمی

گیری و افزایش قدرت عضالت را بهبود بخشد. عوارض شکل
از رسد در درجدی هستند و به نظر می  HGH جانبی استفاده از

رشد  د. ترشح هورموننکنایسکمی قلبی را ایجاد میعارضه مدت 
یابد. یمبا افزایش سن کاهش ولی میزان آن در ورزشکاران افزایش 

های گیتغذیه یا سوختهورمون رشد در درمان عالئم ناشی از سوء
 شود.استفاده مینیز ها شدید به جای آندروژن

 وپوئیتیناریتر
های بولباعث تحریک تولید گل)اپوئیتین آلفا( اریتروپوئیتین 

ت منجر قرمز، افزایش هماتوکریت و هموگلوبولین شده که در نهای
یبات شود. ترکبه افزایش توان حمل اکسیژن توسط جریان خون می

ئیز است که یک پروتئین محرک اریتروپو داربوپوئیتین دیگر مانند
افراد وان تو ممکن است  کندایجاد میتروپوئیتین اثراتی مشابه اری

  درصد افزایش دهد. 9-17را بین 
 تیناکر

شناخته شد. افراد بالغ  1835تین در سال اسازی کراثرات عضله
کنند. تین از طریق غذای خود دریافت میاروزانه حدود یک گرم کر

د. در گوشت قرمز و ماهی به میزان کمی وجود دار این ماده عمدتاً
ها و پانکراس صورت طبیعی نیز در بدن توسط کبد، کلیههتین باکر

تین توسط عضالت در حضور اشود. میزان جذب کرتولید می
تین در اد. کربیاترکیبات کربوهیدرات یا انسولین افزایش می

تین که به عنوان منبع فسفات برای تبدیل اعضالت به فسفوکر
ADP  بهATP شود. این تبدیل می ،گیردمورد استفاده قرار می

تین اشود. کرتبدیل باعث افزایش تولید انرژی در عضالت می
گرم به منظور تقویت عملکرد  20-30ممکن است روزانه به میزان 

تین در عضالت اگیرد. میزان جذب کر عضالت مورد استفاده قرار
تین ابا میزان غلظت آن در عضالت رابطه معکوس دارد و ذخیره کر

توسط تین مصرف شده ات باعث کاهش میزان جذب کردر عضال
تین باعث افزایش مصرف اکسیژن توسط اشود. کرعضالت می

عضالت و کاهش آمونیاک تولید شده در عضالت در حال ورزش 
شود. این ماده همچنین میزان گلیکوژن عضالت را افزایش می
ی صرف طوالنتین با ماثیرات دراز مدت کرأدهد. با این وجود تمی
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 والً معمصورت فیزیولوژیک هبکه  است پپتیدیاکسی توسین نورو
 فتهصورت گرطالعات . مشودشیردهی ترشح میدوران طی زایمان و 

ظامی دارد. های کاربرد ناند که اکسی توسین نیز قابلیتنشان داده
یرند گی قرار مییافرادی که تحت بازجوکاربرد این هورمون در 

کن است ممشده و ها به افراد بازجو جلب اعتماد آنباعث افزایش 
ارو در ها کمک کند. همچنین تجویز این دبه انتقال اطالعات آن

یکدیگر و  افراد یک گروه به ءسربازان باعث افزایش اعتماد و اتکا
 شود.می هارقیب آنها نسبت به گروه خشم و عصبانیت آن متقابالً
 

 صالح ژنتیکی در نیروهای نظامیا

های ترین روشنتیکی یکی از جدیدترین و پرمناقشهژتغییرات 
ققین توانمندی در نیروهای نظامی است. در این روش مح ارتقای

های دیبا تغییرات ژنتیکی در نیروهای نظامی قصد دارند توانمن
تیکی در دهند. اصالح ژنفیزیولوژیک خاصی را در سربازان افزایش 

طور هب DNAسربازان ممکن است با یکی از سه روش تزریق 
و یا  های دستکاری شده به بدنمستقیم به بدن، واردکردن سلول

دن از طریق وارد کردن یک ویروس اصالح شده به ب DNAانتقال 
ی دارد انتقال مستقیم ژن ساده ولی کارایی کمروش صورت پذیرد. 

های وسهای خاصی است. ولی استفاده از از ویرسلولو محدود به 
مه ههای اصالح شده کارایی بسیار باالیی دارد چون حاوی ژن

ما مصنوعی هستند ا DNAهای بدن قادر به دریافت انواع سلول
صالح ااین روش اثرات جانبی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. 

هد دان جنگ میهای خاصی را در میدژنتیکی به سربازان ویژگی
ها د آنها و عملکرانگیزی موجب افزایش تواناییطور شگفتهکه ب
کزتر و تر، متمرتر، واضحتر، دقیقشود. این سربازان باهوشمی

ان دارای باشند. همچنین این سربازتر از همتایان خود میفیزیکی
زهای سازد روها را قادر میباشند که آنسیستم ایمنی قوی می

ن سربازان، را بدون غذا خوردن و خوابیدن سپری کنند. در ای متوالی
ود نشان ژنی به اسم همدلی وجود نداشته و هیچ رحم و مروتی از خ

 های درنامهنخواهند داد و بسیار نترس خواهند بود. یکی دیگر از بر
قادر  است کهتولید سربازانی ژنتیکی از طریق اصالح حال توسعه 

ولیسم متاب ،یه به خواب زمستانی حیواناتباشند با مکانیسمی شب
نند. طبق نتیجه مصرف انرژی را به حداقل برسا پایه بدن خود و در

ید با تولها وجود دارد که تحقیقات محققین یک ژن در سنجاب
معتقد گران کند. پژوهشدر پانکراس این توانایی را فراهم می یآنزیم

ان منتقل ه و به سربازاین ژن را از سنجاب گرفتتوان هستند که می
ست که اهایی های تحقیقاتی کار بر روی ژنبرنامهدیگر کرد. از 

به انرژی  چربی راصورت مؤثری هبسازد تا بدن سربازان را قادر می
ن خوردن بیشتری تبدیل کنند تا بتوانند در زمان جنگ، روزها بدو

  غذا به کار خود ادامه دهند.
اند هشگران به این نتیجه رسیدههای فراوان، پژوپس از بررسی

ژن با توان جسمی ارتباط دارند. اگرچه  90که در بدن انسان حدود 
توانند مورد دستکاری قرار گیرند ولی تاکنون ژن می 90تمام این 

به منظور افزایش  EPOهای ها از جمله ژنتنها برخی از این ژن
ت با هدف افزایش حجم و قدر IGF-1ظرفیت استقامتی، ژن 

های به منظور گسترش عروق خونی، ژن VEGFماهیچه، ژن 
ها به منظور تسکین درد در تروماهای شدید و تولید کننده اندورفین

های عملیاتی و ژن د در صحنهافزایش مقاومت نیروها به در
کننده میوسیتن به منظور افزایش توده و قدرت عضالنی بیشتر مهار

 .اندمورد بررسی قرار گرفته

 

 گیریجهنتی
ات سریع، نیروهای نظامی نیازمند اتخاذ تصمیم ،در میادین نبرد

های آل، تقویت حافظه و اجرای مسئولیتهوشیاری در سطح ایده
ین اهستند. علوم اعصاب و روان در ( Multi taskingه )انچندگ

 توانندیتواند به نیروهای نظامی کمک کند. این علوم حتی مبخش می
ه کانتخاب افرادی و در بکارگیری و استخدام نیروهای جدید 

کار هند بهای الزم برای خدمت در نیروهای نظامی را دارتوانمندی
روی  گرفته شوند. افرادی که قادر باشند در یک محیط شلوغ بر

ر هدف خاصی تمرکز کنند یا قادر به اتخاذ تصمیمات درست د
ه با اثرات افزایش تمرکز و مقابلشرایط استرس باشند. در حال حاضر 

وان در های فعالیت علوم اعصاب و رخوابی از مهمترین زمینهبی
وارض بعد از نیروهای نظامی است. البته از این علوم در مقابله با ع

 شود.نیز استفاده زیادی می PTSDجنگ و از جمله 
نرژیک های دوپامینرژیک و نورآدری در سیستمیتغییرات شیمیا

زایش ی سربازان در یادگیری خواهد شد. افیافزایش توانا باعث
که با مکانیسم جایزه در مقابل یادگیری رتیدوپا در صو-غلظت ال

رف طشود. از های یادگیری میهمراه شود باعث بهبود مکانیسم
 احساسی نرژیک باعث بهبود حافظهرثر بر سیستم آدؤدیگر داروهای م

ثر بر ؤلی از کاربرد داروهای ماهداف اصبه همین دلیل  شود.می
ادی و دی ذهنی افراد در شرایط عنسیستم مغزی یا افزایش توانم

ی های طوالننثی کردن عوارض ناشی از خستگی و بیخوابیخیا 
 .است مدت

های غیرعادی سربازان توجه بیش از اندازه به افزایش توانمندی
های خارج اسکلتی مانند یبا استفاده روزانه از داروها و یا ابزارها

متحول  های آینده را کامالًماهیت جنگ بدنی ممکن است اصوالً
هم ریختن همه اصولی رکند. این مداخالت ممکن است باعث ب

شود که تاکنون تا حدودی تحت عنوان قوانین و اخالقیات مرتبط 
شود. های درگیر در منازعات رعایت میبا جنگ از سوی طرف

های افزایش توانمندی سربازان ممکن سرعت روزافزون رشد روش
است باعث شود که سربازان آینده افرادی باشند که خواب و ترس 

کنند، از طریق ای را به عنوان غذا مصرف میندارند، هر نوع ماده
راحتی از دیوارها و هکنند و بپاتی با یکدیگر ارتباط برقرار میتله

مختلف افزایش  یهاشکنند. استفاده از روموانع فیزیکی عبور می



 یچراغعل / 136

 2 ، شماره4 دوره، 1400                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

االت و ابهامات زیادی را از نظر ؤعملکرد نیروهای نظامی س
های قانونی و حقوقی ها و جنبهسالمتی نیروها، رفتارهای انسانی آن

 . (4،5) در کشورهای مختلف ایجاد کرده است
 وارضعدو گروه  هب ها عمدتاًعواقب ناشی از از مصرف این روش

مچنین هرف داروها برای خود نیروها و جانبی مستقیم ناشی از مص
 .شوندمیبندی ها تقسیمعوارض اجتماعی ناشی از این روش

ثیر أعوارض جانبی مستقیم این داروها ممکن است گاهی اوقات ت
 2003ل معکوس در عملکرد نیروها داشته باشند. برای مثال در سا

مین مصرف ی که قرص آمفتایمریکاآ F-16خلبانان یک جنگنده 
را به  پوندی 500موریت خود یک بمب أرده بودند در برگشت از مک

ختند. این ی مستقر در افغانستان رییاشتباه بر سر سربازان کانادا
ز دیگر سربا 8ی و زخمی شدن یسرباز کانادا 4بمباران باعث مرگ 

حتمال ادلیل ه( ب1990ها در جنگ اول خلیج فارس )ییمریکاآشد. 
ود خبه سربازان  یعراقز طرف نیروهای ای یحمالت شیمیاانجام 

باعث  ماالًپیرودوستیگمین و واکسن بوتولونیوم تجویز کردند که احت
 .بروز سندرم جنگ خلیج شد

ها شعوارض و عواقب غیر مستقیم استفاده از این روهمچنین 
جه ها مورد توباعث شده است منافع و مضرات کاربرد این روش

استفاده  اجتماعی قرار گیرد. به هنگامهای سالمت و محققین حوزه
 شت:های افزایش توانمندی باید به نکات زیر توجه دااز روش

روی  عوارض جانبی و مضرات مستقیم احتمالی این مواد بر .1
 صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.هنیروها ب
 های درپذیری افزایش توانمندیبرگشت یا عدم برگشت. 2

اسخ داده شود پباید به این سؤال د توجه قرار گیرد. پایان نبردها مور
ر زمان دهای سربازان افزایش موقتی توانمندی آیا باید صرفاًکه 

 نبرد مورد توجه باشد.
ام نیروها های افزایش توانمندی باید تمآیا استفاده از روش. 3

سترسی ها درا شامل شود یا فقط نیروهای ویژه به این توانمندی
موارد امکان  در اغلبالبته باید توجه داشت از آنجا که ند. داشته باش

کننده تهای تقویکاربرد وسیع این عوامل وجود نداشته و مکانیسم
فراد ی ایگیرد پاسخگوهای ویژه عملیات صورت میدرگروه صرفاً

و  عملیاتی ممکن است باعث ناهماهنگی در میزان در یک واحد
 شدت عملیات شود.

عوارض طوالنی مدت حضور این سربازان در میان خانواده . 4

های عملیاتی باید مورد توجه قرار و جامعه بعد از برگشت از میدان
ها گیرد. در مواردی ممکن است رفتار سربازانی که با این توانمندی

و رفتارهای  گردند قابل کنترل نباشدمی به خانواده و شهر خود بر
ل و ناهنجاری در رفتارهای فردی و یا ها باعث بروز اختالآن

 .ها شوداجتماعی آن
ر بین دهای انسانی و وطن دوستانه و اعتقادی حذف انگیزه. 5

شته سربازان دستکاری شده ممکن است نتایج معکوسی بدنبال دا
ذف حباشد. این تحوالت ممکن است مرز بین انسان و ماشین را 

این  ند.کصرف جنگی تبدیل های سربازان را به ماشین کند و عمالً
ین بینی اامر ممکن است به رفتارها و اقدامات غیرقابل پیش

 های نبرد منجر شود.سربازان در صحنه
ستند ی هیهادنبال روشهامروزه دانشمندان علوم اعصاب ب. 6

ا ناخواسته ها خاطرات ناخوشایند و یکه بتوانند با استفاده از آن
ین اسربازان را حذف کنند. حذف  های نظامیمرتبط با عملیات

ن برای ثیر قابل توجهی بر بازسازی سربازاأخاطرات ناخوشایند ت
 هایبازگشت به زندگی عادی و آمادگی برای حضور مجدد در صحنه

تغییر  ها ممکن است بهنبرد خواهد داشت. با این وجود این روش
 منجر شود.نیز قابل توجه خلق و خوی این سربازان 

یز نهای غیرنظامی جامعه در بخشها فناوریخطر نفوذ این 
 هاینمندیتوا های مربوط به استفاده از اینترین نگرانیمیکی از مه

ارتباطی  هایدلیل رشد بسیار زیاد روشهاست. امروزه ب علمی نوین
ربازان های افزایش توانمندی سمحدود کردن استفاده از این روش

 وریستیهای ترظامی غیر ممکن است. سازمانهای نبه سازمان صرفاً 
ع بشری ها جوامو یا تبهکاران ممکن است با استفاده از این روش

سط این ها تورا با خطرات جدی روبرو کنند. استفاده از این روش
هد که ای افزایش دها را به گونهها ممکن است قدرت آنسازمان

رقراری بولتی مسئول های دها از طرف سازمانامکان مقابله با آن
نی که نظم و امنیت در جامعه ناممکن شود. همچنین حضور سربازا

ود در خموریت أیافته است در پایان م ها ارتقاهای آنتوانمندی
ی خطرناک ها به افرادبا تبدیل آنجامعه و خانواده خود ممکن است 

 .خطرات مشابهی را ایجاد کندو تبهکار 
 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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